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SAMMANFATTNING 

 

I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en 

stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 

fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en 

förlossning med ett levande barn. Skillnaden är att fosterhjärtljuden inte behöver övervakas 

eller registreras. Modern som genomgår förlossningen kan då istället få all uppmärksamhet. 

Att få ett dödfött barn tillhör inte en vanlig livserfarenhet och innebär en chock för 

föräldrarna. Intrauterin fosterdöd kan orsaka kraftiga psykiska besvär hos modern. En 

majoritet har planerat månader och ibland år i förväg för hur livet med ett barn kommer att bli 

och när barnet sedan dör intrauterint rasar hela deras värld. Sorgen efter ett barn som får en 

stilla födsel beskrivs som långvarig och djup, speciellt för modern som bär barnet i sin kropp. 

 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa moderns psykiska hälsa efter att hon 

mist sitt barn intrauterint. 
  
För att på lämpligt sätt besvara föreliggande studies syfte valdes en litteraturöversikt som 

metod. Databassökningar gjordes via PubMed, CINAHL och PsychINFO. Resultatet av 

sökningarna medförde att 18 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna var publicerade 

från år 2008 till och med år 2018 och både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades i studien. Vetenskaplig kvalitetsgranskning och klassificering genomfördes 

utifrån Sophiahemmet Högskolas utarbetade bedömningsunderlag. Resultatet framtogs genom 

integrerad analys av innehåll.  
 

I resultatet framkom det att modern kan drabbas av olika psykiska besvär med varierande 

svårighetsgrad efter att hon mist sitt barn intrauterint. Ångest, depression, oro, tvångstankar, 

posttraumatiskt stressyndrom och självmordstankar förekommer. Besvären kan finnas kvar 

lång tid efter dödfödseln. Känslor av tomhet, olust och skuld beskrevs hos ett flertal mödrar 

samt skillnader i hur samhället betraktade dem på grund av socioekonomisk och kulturell 

status. Genom att få stöd från sjukvården och barnmorskor kunde symtomen och besvären 

minska. Att samla minnen, hålla i barnet, utföra ritualer, mindfulness, stödsamtal eller 

psykoterapi ledde till att besvären kunde minska.  
 

Slutsatsen som framkommit från föreliggande litteraturöversikt är att den psykiska hälsan hos 

modern kunde påverkas negativt av den kris som en intrauterin fosterdöd innebär. Hur svåra 

och långvariga besvären blev var beroende av tillgängligheten och kvaliteten på generellt stöd 

samt vårdinsatser.  

 

Nyckelord: Intrauterin fosterdöd, dödfödsel, psykisk hälsa, psykosocialt stödsystem, 

barnmorskans roll 



 
 

ABSTRACT 

 

In Sweden, approximately 440 children are stillborn every year. Intrauterine fetal death is 

sometimes described as a still birth and is defined as the birth of a child who has shown no 

sign of life after 22 completed pregnancy weeks. The birth of a stillborn child is similar to the 

birth of a living child. The difference is that the fetal heartbeat does not need to be monitored 

or recorded. Full attention can be directed at the mother giving birth. Giving birth to a 

stillborn child is not a normal life experience and is a shock for the parents. Intrauterine fetal 

death can cause the mother severe mental disorders. A majority has planned months and 

sometimes years in advance for how life with a child will be and when the child then dies 

their entire world crumbles. Grieving for a child who is stillborn is described as long lasting 

and deep, especially for the mother who carried the child in her body. 

 

The aim of this literature review was to illuminate the mother's mental health after she has 

lost her baby intrauterine.    

 

In order to adequately respond to the purpose of the study, a literature review was chosen as a 

method. Database searches were made through PubMed, CINAHL and PsychINFO. The 

result of the searches led to the inclusion of 18 scientific articles. The articles were published 

from year 2008 to 2018 and both qualitative and quantitative articles were included in the 

study. Scientific quality review and classification was implemented in the foundation of the 

Sophiahemmet University Hospital. The result was developed through integrated content 

analysis.  

 

From the result it emerged that the mother could suffer from various mental disorders with 

varying degrees of difficulties after she has lost her child intrauterine. Anxiety, depression, 

worrying, obsessive thoughts, post-traumatic stress disorder and suicidal thoughts occur. The 

discomfort can last long after the birth of a stillborn child. Feelings of emptiness, unrest and 

guilt were shown by a number of mothers as well as differences in how society saw them 

based on their socio-economic and cultural status. By receiving support from health care staff 

and midwives, the symptoms and disorders could be reduced. Collecting memories, holding 

the child, performing rituals, mindfulness, counseling or psychotherapy could also lead to 

reduced symptoms.  

 

The conclusion from the literature review is that the mental health of the mother was 

adversely affected by the crisis that an intrauterine fetal death implies. How severe and long-

lasting problems became, depended on availability and quality of general support and efforts 

from the healthcare system.  

 

Keywords: Fetal death, stillbirth, psychological health, psychosocial support system, nurse 

midwives 
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INLEDNING 

 
”För exakt 13 dagar sen fick vi veta att vår dotter Nikes hjärta slutat slå i min mage. Två 

dagar efter det fick Nike sin födelsedag. Sorgen är bortom allt som existerar. Så overklig. Så 

sanslöst overklig. Det värsta en människa kan gå igenom fick vi på vår tallrik. Att förlora sitt 

barn. Och ändå. Nike är vår ängladotter, jag är tvåbarnsmamma. Nike ÄR ljus. Hopp finns. 

(…) Detta tabubelagda fruktansvärda händer ca 430 barn varje år. (...) De minsta kistorna är 

de tyngsta att bära.” [Kursivering tillfogad]. Ett utdrag från Malin Arvidssons Instagram från 

februari år 2018, där hon berättar om sin dotter som dog i magen i graviditetsvecka 39+6.  

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har under utbildningen och i tidigare yrkesliv 

kommit i kontakt med intrauterin fosterdöd (IUFD). Det har väckt känslor och tankar som lett 

till ett intresse att undersöka detta område. Det har beskrivits att moderns psykiska hälsa kan 

påverkas i minst ett år efter att hon drabbats av IUFD (Gold, Boggs, Muzik & Sen, 2014). Att 

utforska vilka psykiska tillstånd som kan tillstöta efter födelsen av ett dött barn och hur 

barnmorskor kan främja psykisk hälsa hos modern är utgångspunkten i föreliggande 

litteraturöversikt. 

 

BAKGRUND  

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att ungefär 2,6 miljoner barn föds döda varje 

år. Den högsta andelen av dessa dödsfall inträffar i utvecklingsländer där tillgången till 

teknologi, utrustning och hjälpmedel är begränsad. Intrauterin fosterdöd har i ett globalt 

perspektiv minskat sedan början och mitten av 1900-talet i och med att medicinsk teknik och 

behandlingsmetoder har förbättrats (Wang et al., 2016). De senaste mätningarna visar en 

minskning av IUFD med nästan en femtedel de senaste 15 åren (WHO, 2016). Trots dessa 

framgångar förekommer fortfarande många dödfödslar som potentiellt hade kunnat undvikas, 

även i industriländer (Page & Silver, 2017).  

I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år (Socialstyrelsen, 2015a). Andelen dödfödda 

barn har varit oförändrad de senaste 30 åren (Petersson, 2017). Under år 2008 ändrades 

definitionen för hur barn ska registreras om de fötts döda, från 28 fullgångna 

graviditetsveckor till 22 fullgångna graviditetsveckor (Socialstyrelsen, 2015b).  

 

Andra med Sverige jämförbara europeiska länder, exempelvis Norge, har lägre antal 

dödfödda barn (Statistisk sentralbyrå, 2017). Riksdagsledamoten Annika Eclund, som tillhör 

Kristdemokraterna, har lagt fram ett förslag om en nationell kartläggning av dödfödslar. 

Förslaget innefattade att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att analysera varje enskilt dödsfall 

för att identifiera de som hade varit möjliga att undvika och återföra den kunskapen till 

vården. Förslaget behandlades av Riksdagen i maj 2018 och fick avslag (Eclund, 2017). 
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Intrauterin fosterdöd 

Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av 

barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. Barn som dör i livmodern 

från graviditetsvecka 21+6 och nedåt registreras som “missed abortion” i moderns journal 

(Petterson & Stephansson, 2014).  

Fosterrörelser är ett symtom som modern kan känna avsaknad av innan hon söker vård. För 

att konstatera IUFD undersöks barnets hjärtljud och pulsation i navelsträng med ultraljud 

(Hagberg, Marsál & Westgren, 2014). 

  

Det beskrivs att i hälften av alla fall med IUFD förblir orsaken oklar. Denna siffra varierar 

mellan olika länder då utredningen för att klargöra orsaken till IUFD skiljer sig åt (Petersson 

& Hulthén-Varli, 2003). Majoriteten av de barn som dör i livmodern upptäcks innan 

förlossningsarbetet har startat (Hagberg et al., 2014). En förlossning av ett dödfött barn sker 

på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. Skillnaden är att fosterhjärtljuden 

inte behöver övervakas eller registreras. Modern som genomgår förlossningen kan då istället 

få all uppmärksamhet. Det beskrivs även att modern själv ska få bestämma när förlossningen 

skall sättas igång. Vanligtvis sker detta inom två dagar efter att konstaterandet av barnets död 

har gjorts (Sjöberg, 2002). 

 

Vid oklara dödsfall med IUFD kan obduktion användas för att försöka fastställa en eventuell 

förklaring till varför det inträffat. I anslutning till obduktion kan en undersökning av placenta 

tillsammans med blodprover på modern i vissa fall ge en förklaring till barnets död (Rådestad, 

2016). 

 

Riskfaktorer för IUFD 

För att identifiera riskfaktorer för IUFD finns strategier såsom screeningverktyg, läkarbesök, 

utredningar och provtagningar. Genom att använda sig av ovan nämnda strategier kan 

väsentlig information inhämtas som i sin tur kan leda till att minska risken för IUFD (Page & 

Silver, 2017). 

 

Det finns ett samband mellan intrauterin tillväxthämning och IUFD. Vanligtvis sker den 

bristande tillväxten på grund av en otillräcklig placentafunktion eller på grund av en 

missbildning av navelsträngen. Storkonsumenter av alkohol och koffein beskrivs utgöra en 

riskgrupp för att föda ett barn med tillväxthämning och/eller missbildning, vilket i sin tur kan 

leda till IUFD (Liu, Wang, Yu & Su, 2014). Andra riskfaktorer som beskrivs öka risken för 

IUFD är hög maternell ålder (mer än 35 år) hos förstföderskor, övervikt samt fetma. Hur 

dessa verkar i samband med IUFD är till största delen ännu okänt. Tobaksbruk är en 

ytterligare riskfaktor på grund av försämrad syretransport i placenta (Liu et al., 2014). 

Rökning beskrivs ha minskat bland gravida mödrar i Sverige, vilket sannolikt bidrar till en 

minskad risk för IUFD (Hagberg et al., 2014). En ökad risk för att drabbas av IUFD har de 

som redan tidigare utsatts för en sådan (Rådestad, 2016). Andra riskfaktorer beskrivs vara 

maternell sjukdom såsom preeklampsi, hypertoni, autoimmun sjukdom eller endokrinologiska 

besvär (Liu et al., 2014). Kvinnor med dessa sjukdomar tillhör en högriskgrupp, de står endast 

för en liten del av totala antal fall med IUFD (Sjöberg 2002). 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
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Maternella infektioner har beskrivits som en orsak till IUFD, framförallt Malaria som är en 

vanlig sjukdom i utvecklingsländer (Hagberg et al., 2014). En infektion hos modern kan 

medföra att fostret smittas vilket kan leda till IUFD. Det kan även orsaka en prematur 

förlossning som sedan leder till fosterdöd under värkarbetet. Kromosomavvikelser hos fostret 

står för tio till femton procent av fallen, främst av trisomi typ 13, 18, 21 och 45X (Liu et al., 

2014). Det förekommer även intrauterina dödsfall hos foster som har livshotande 

missbildningar i hjärta, hjärna, lungor samt diafragmabråck. Det beskrivs att merparten av 

dessa barn föds levande men dör kort efter födseln (Liu et al., 2014).  

 

Bland de riskfaktorer som har maternella orsaker hamnar även de som berör medicinering 

med olika läkemedel. Diklofenak har beskrivits som ett läkemedel som bör undvikas under 

den sista trimestern på grund av ökad risk för prematur slutning av ductus arteriosus, 

försämrad njurfunktion samt oligohydramnios (Källén & Winbladh, 2016).  

 

Det beskrivs att användning av Diklofenak under den första trimestern överlag inte ökar 

risken för fosterskador men att användning av den här sorten av Non-steroidal Anti-

Inflammatory Drugs (NSAID-preparat) kan ha ett samband med hjärtfel hos foster (Källén & 

Winbladh, 2016).  

 

Det beskrivs i litteraturen att mödrar som innan graviditeten upplever problem med den 

psykiska hälsan kan ha en högre risk för IUFD. Intrauterin fosterdöd kan inträffa som följd av 

ohälsosam livsstil på grund av en psykisk sjukdom. Det kan innebära att modern missar besök 

på mödravårdscentralen (MVC) där symtom eller besvär gällande graviditeten annars hade 

uppmärksammats. Det psykiska tillståndet hos modern tar över det logiska tänkandet och 

varningssignaler, som annars är tydliga, negligeras (King-Hele et al., 2009).   

  

Minskade fosterrörelser 

År 2016 gav Socialstyrelsen ut nya rekommendationer som innebär att gravida kvinnor bör få 

information om fosterrörelser genom sin mödrahälsovård vid sitt rutinbesök kring 

graviditetsvecka 24. Rekommendationerna bygger på beprövad erfarenhet, då det funnits 

begränsat med forskning inom området. De nya rekommendationerna har framtagits på grund 

av att minskade fosterrörelser kan leda till IUFD om de inte uppmärksammas i tid. En av 

anledningarna till att rekommendationerna ändrats beror på att det under utredning av 

förslaget identifierades att rutiner och undersökningar skiljer sig åt i olika landsting när en 

moder söker vård för minskade fosterrörelser (Socialstyrelsen, 2016). Det är välkänt att ett 

regelbundet rörelsemönster för fostret är associerat med dess välmående. Rörelserna kan 

kännas som små sparkar, fladdrande, svischande eller rullningar och uppfattas vanligen efter 

graviditetsvecka 18. Fosterrörelserna ökar i regel fram till graviditetsvecka 32, därefter förblir 

mängden rörelser i stort sett detsamma fram till förlossningen. Rörelsernas karaktär kan 

ändras på grund av mindre plats i livmodern, det finns inget som tyder på att rörelserna 

minskar i slutet av graviditeten. Det är normalt med variation i antal fosterrörelser per timme 

och rörelserna känns vanligen inte när fostret sover. Sömnperioden varar vanligtvis inte 

längre än 90 minuter. Dysfunktionell placentafunktion är en huvudorsak till minskade 

fosterrörelser i sen graviditet. Även om varje foster har sitt eget unika rörelsemönster så kan 

minskat antal rörelser vara ett tecken på att barnet inte mår bra i livmodern vilket kan medföra 

en risk för död. Det är därför viktigt att den gravida kvinnan tränar på att känna igen sitt barns 

mönster. En minskning av fosterrörelser kan tyda på intrauterin syrebrist då cirkulationen 

prioriterar att försörja barnets hjärna istället för andra kroppsdelar (Linde et al., 2016).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King-Hele%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
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Utmaningen för vården blir att kunna informera om vikten av att lära känna sitt barns rörelser 

så att kvinnan inte väntar med att söka vård. Det ska ske utan att skapa oro då det kan leda till 

obefogad vårdbelastning. Igenkänning av fosterrörelser kan skapas med hjälp av 

mindfetalness, en metod som innebär att kvinnan lär känna sitt ofödda barn och dess rörelser 

(Linde et al., 2016). 

 

En större målgrupp av gravida mödrar som inte självmant söker vård eller inhämtar 

nödvändig information angående minskade fosterrörelser, kan nås med hjälp av de nya 

riktlinjerna från Socialstyrelsen. En mer jämlik vård kommer då att kunna erbjudas. De nya 

riktlinjerna är nationella och beskriver mönster att vara uppmärksam på vad det gäller 

fosterrörelser. En gravid kvinna som upplever minskade fosterrörelser, trots normal och 

okomplicerad graviditet, uppmuntras att söka vård vid minsta misstanke (Socialstyrelsen, 

2016).  

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande eller välmående som en individ kan uppfatta 

som egen potential att klara av ett normalt liv, arbete samt bidra till samhället (World Health 

Organization [WHO], 2001). Begreppet psykisk hälsa är komplext att definiera då innebörden 

grundas på en livskvalitet där utgångspunkten är individens förmåga till välbefinnande och 

funktion i det dagliga livet (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Sorg, depression och ångest  

Sorg, depression och ångest kan yttra sig som fysiska besvär, till exempel åtsnörning runt 

halsen, smärta i mage eller nacke samt hjärtklappning (Psykologiguiden, uå, b). Att få ett 

dödfött barn tillhör inte en vanlig livserfarenhet och innebär en chock för föräldrarna. 

Intrauterin fosterdöd kan orsaka kraftiga psykiska besvär hos modern. En majoritet har 

planerat månader och ibland år i förväg för hur livet med ett barn kommer att bli och när 

barnet sedan dör intrauterint rasar hela deras värld (Gold et al., 2014).  

 

Sorgen efter ett barn som får en stilla födsel beskrivs som långvarig och djup, speciellt för 

modern som bär barnet i sin kropp. När kvinnan får reda på att hon är gravid startar en 

naturlig psykologisk förändringsprocess hos de flesta, som kan delas in i tre faser. Faserna 

fusion, differentiering och separation, beskriver förståelse, accepterande och längtan till det 

lilla barnet som växer i magen. Den psykologiska förändringsprocessen beskrivs utgöra 

moderns bindning till barnet (Hagberg et al., 2014). 

  

Vissa individer kan få en mer eller mindre uttalad sorg. Sorg i sig är inte en sjukdom utan en 

naturlig reaktion på en förlust och om sorgen blir mycket uttalad och långvarig kan det 

medföra psykiska besvär. Det beskrivs att flertalet mödrar försöker härda ut och ta sig igenom 

den första tiden efter att deras barn dött. För de som får mer uttalade besvär kan dessa 

resultera i ångestsymtom och depression. Besvären beskrivs som ett vanligt förekommande 

tillstånd efter IUFD och kan hålla i sig minst ett år efter händelsen. Psykiska besvär efter 

IUFD kan påverka funktion, sysselsättning och föräldraskap till befintliga eller framtida barn. 

Ångesten kan ibland vara så pass kraftfull att den resulterar i panikattacker. Vid 

nästkommande graviditet kan dessa känslor komma tillbaka och förstärkas (Gold et al., 2014). 

Oro och ångest kan beskrivas som en del i en inre konflikt som kan uppstå inom modern. En 

inre konflikt kan innebära motstridiga tankar som kan det leda till psykiska besvär 

(Psykologiguiden, uå, a). Oro och ångest kan uppträda hos modern då hon associerar den nya 

graviditeten med den förra som resulterade i IUFD (Gold et al., 2014). 
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Posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och social fobi 
Ett mindre antal mödrar beskrivs kunna utveckla en allvarligare typ av psykiska besvär såsom 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), tvångssyndrom och social fobi. Det är en mindre grupp 

av mödrar som drabbas av detta. Vanligast att drabbas är under den närmsta tiden efter IUFD, 

när känslorna och sorgen är som störst (Gold et al., 2014). En omdiskuterad artikel beskriver 

att förekomsten av PTSD hos mödrar som mist sitt barn intrauterint, är mer förekommande än 

tvångssyndrom och social fobi. Författarna i artikeln menar att PTSD är mer uttalat hos 

mödrar som hållit i sitt döda barn efter förlossning (Badenhorst & Hughes, 2007). 

 

Riskfaktorer för att drabbas djupare av psykiska besvär  
En riskgrupp att drabbas djupare av psykiska besvär är de som tidigare haft liknande problem. 

Stress, låg socioekonomisk status, hereditet och ohälsosam livsstil kan vara exempel på sådant 

som påverkar (Hagberg et al., 2014). Vid psykiska besvär beskrivs även samspelet mellan arv 

och miljö. Riskfaktorer som ökar sannolikheten för att drabbas eller utveckla psykiska besvär 

interagerar ofta med varandra. En riskfaktor ökar vanligtvis inte ensamt risken, utan det är 

flera faktorer som tillsammans kan leda till olika psykiska besvär. Individer med bristande 

språkkunskaper, självkontroll, social kompetens och självförtroende, inlärningssvårigheter 

samt koncentrationssvårigheter, utgör denna riskgrupp (Uppdrag Psykisk hälsa, uå).  

 

Till riskfaktorerna hör även riskmiljöer. Dessa innefattar miljö och arv som påverkar individer 

i den grad att det kan påverka den psykiska hälsan och utvecklingen av psykiska besvär. 

Riskmiljöer beskrivs som avsaknad av nätverk eller ekonomi. Även uppväxt i en omgivning 

som har präglats av våld, missbruksproblem, familjemedlemmar med psykiska besvär eller 

kognitiva svårigheter hör till dessa (Uppdrag Psykisk hälsa, uå).  

Skyddsfaktorer mot psykiska besvär 

Skyddsfaktorer beskrivs som en nödvändighet inom vården för att kunna identifiera och 

hjälpa de individer som tillhör en riskgrupp. Exempel på skyddsfaktorer mot psykiska besvär 

kan vara stöd, kontinuitet, trygghet, uppsatta mål, etablerat kontaktnät samt öppenhet för att 

söka vård (Uppdrag Psykisk hälsa, uå). Det beskrivs att sjukvårdspersonal som är 

specialiserade inom psykiatri och/eller obstetrik bör vara uppmärksamma på mödrar som har 

någon form av psykiska besvär. Att identifiera dessa mödrar och erbjuda god hälsovård innan, 

under och efter graviditet, oavsett levande eller dödfött barn, beskrivs som viktigt (King-Hele 

et al., 2009). 

 

Kulturella aspekter på IUFD 

Sverige är ett mångkulturellt land. Gravida mödrar med invandrarbakgrund kan löpa en högre 

risk att drabbas av IUFD än mödrar födda i Sverige. En ökad risk kan ses hos mödrar som 

migrerat till Europa från Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan. Skillnader i risk kan 

förekomma hos mödrar som migrerat från likartade utvecklingsländer, huruvida de flytt eller 

invandrat till Europa beskrivs inte påverka risken för IUFD (Nybo Andersen, Gundlund & 

Fredsted Villadsen, 2016). Siffrorna för IUFD i mellanöstern är nästan dubbelt så höga som i 

Sverige. Det genomförs sällan obduktion efter en dödfödsel på grund av kulturella och 

religiösa skäl och därför kan det vara svårt att identifiera en orsak. I de fall där obduktion har 

genomförts beskrivs det att hälften kan kopplas till maternella sjukdomar. De vanligaste fetala 

orsakerna är tillväxthämning av barnet, följt av missbildningar (Kunjachen Maducolil et al., 

2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King-Hele%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
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Det beskrivs att flertalet utlandsfödda mödrar i Sverige känner sig mindre oroliga för sin egen 

hälsa och kan därmed vara mindre benägna att göra livsstilsförändringar. Uteblivna 

livsstilsförändringar kan bero på att modern sätter sin familj först och ser sin egen hälsa som 

sekundär (Lyberg et al., 2012). 

 

Turkiet har tagit emot en stor andel flyktingar sedan krigets start i Syrien. Undersökning har 

gjorts av 300 gravida syriska flyktingar som jämförts med 300 gravida turkiska kvinnor. 

Närmare hälften av de syriska flyktingarna hade inte haft tillgång till mödravård jämfört med 

cirka åtta procent av de turkiska kvinnorna. En majoritet av de turkiska kvinnorna uppgav 

med säkerhet datum för senaste menstruation jämfört med en fjärdedel av de syriska 

kvinnorna. Grupperna beskrivs skilja sig åt i ålder, de syriska kvinnorna var yngre, merparten 

mellan 12 och 19 år. Trots att flyktingarna hade bristfälligt deltagande i mödrahälsovård, så 

återfanns ingen skillnad mellan grupperna vad det gäller låg födelsevikt hos barnet, 

oligohydramnios eller IUFD (Erenel et al., 2017). 

 

En ökad risk för IUFD kan ses hos mödrar med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk 

status. Släktskap mellan föräldrarna nämns även som orsaksfaktor, då det är vanligt inom 

flertalet av de grupper som migrerar till Europa. Likheter i risk mellan olika invandrargrupper 

oavsett deras ekonomiska status, pekar på mekanismer utöver migration och socioekonomi i 

sig (Nybo Andersen et al., 2016). 

 

I en australiensk studie som genomförts med flyktingar från sex olika länder beskrivs det att 

kvinnorna såg mödrahälsovård som något nytt och okänt, eftersom det inte fanns i deras 

hemländer. Det beskrivs att nyanlända kvinnor ansåg det komplext att förstå hur hälsovården 

fungerar i det nya landet och att etablera en kontakt med mödrahälsovården kändes sekundärt 

till allt annat som ingår i processen med att söka asyl (Riggs et al., 2012). 

 

Asylsökande som anländer till Sverige blir erbjudna ett hälsosamtal, där de informeras om 

sina rättigheter samt hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar. Det är frivilligt att 

inställa sig till detta hälsosamtal och de som uteblir riskerar att inte fångas upp av vården 

(Migrationsinfo, 2016). 

 

Barnmorskans roll 

International Confederation of Midwives (ICM) är en internationell organisation med 

barnmorskor som har upprättat en etisk kod för dess yrkesgrupp. Organisationen har som 

syfte att öka vårdkvaliteten för att främja kvinnors och barns hälsa. Det verkställs genom att 

leda, utbilda och utveckla vården samt se till att barnmorskans kunskap nyttjas på adekvat 

sätt. För att kunna uppnå målen för kvinnohälsa har den etiska koden utvecklats till en 

riktlinje. Den grundas på mänskliga rättigheter och människors värde, rättvisa vad det gäller 

tillgång till hälsovård samt en respekt och tillit som bör vara ömsesidig (International 

Confederation of Midwives [ICM] 2008). 

 

Barnmorskan har en betydande roll vid och efter en förlossning med IUFD. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor utgör den grund för hur arbetet ska 

utföras och med vilka principer, för att säkerställa evidensbaserad vård. Barnmorskan har en 

kompetensbeskrivning att stödja sitt arbete mot och det är den som ska styra den roll och 

professionella vård som kommer att utföras (Socialstyrelsen, 2006).  
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Barnmorskans yrke bygger på en grund av självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, 

mångkulturell färdighet och professionellt ansvar (Socialstyrelsen, 2006). Att tillhandahålla 

tydlig och strukturerad information om vad som hänt när ett barn har dött intrauterint, 

beskrivs vara grundläggande för framförallt moderns möjlighet att förstå vad som inträffat. 

Genom en förklaring av vad som inträffat och efterförloppet så kan mödrar få klarhet och 

förståelse (Kingdon, O’Donnell, Givens & Turner, 2015). 

 

Det beskrivs att barnmorskan bör förmedla och dokumentera det som sägs till föräldrarna så 

att nästkommande sjukvårdspersonal kan säga detsamma så att tveksamheter undanröjs. En 

viktig aspekt att tillvarata då modern kan behöva få upprepad information och återkommande 

samtal efter IUFD. Det beskrivs att de som får vara involverade i samtal och beslutsfattande i 

eftervården får mindre problem med den psykiska hälsan (Kingdon et al., 2015). 

Strategier och psykosociala stödsystem 
Strategi inom psykologi definieras som att med tankens hjälp skapa en metod för att uppnå ett 

mål (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Psykosociala stödsystem definieras som ett 

organiserat försök att bemöta pågående psykiska och sociala besvär hos individer, deras 

partner, familj samt vårdgivare (Karolinska Institutet, uå). Det är nödvändigt att, som 

barnmorska, använda sig av strategier och stödsystem i vårdandet av mödrar som mist sitt 

barn intrauterint (Petersson & Hulthén-Varli, 2003). Det beskrivs att moderns framtida 

psykiska hälsa riskeras om hennes egna, de närmsta eller sjukvårdens resurser inte räcker till. 

Detta gör att bearbetandet av traumat gällande att förlora ett barn bör ske på ett konstruktivt 

sätt (Hagberg et al., 2014). 

  

En amerikansk studie beskriver att terapi erbjuds på rutin till de drabbade mödrarna och det 

har visat sig vara till hjälp för de som använder sig av det, även stödgrupper brukar vara 

uppskattat av dess deltagare. Det är känt att både antidepressiv medicin och psykoterapi är 

fungerande redskap för att behandla en depression, dessa har inte utvärderats som strategier 

efter att ha drabbats specifikt av en IUFD (Badenhorst & Hughes, 2007). Svensk rutin är att i 

första hand erbjuda stödsamtal hos en kurator eller sjukhuspräst och detta påbörjas så snart 

modern önskar (Hagberg et al., 2014). 

 

Det beskrivs som positivt om varje förlossningsenhet har möjlighet att gå igenom och 

diskutera de fall med IUFD som uppstår, för att öka kunskap och medvetenhet hos 

sjukvårdspersonalen. Att arbeta utifrån fallexempel, service och träning beskrivs som fördelar 

för sjukvårdspersonal som arbetar med mödrar som mist sitt barn intrauterint (Ellis et al., 

2016). Att kunna ventilera med kollegor inom olika yrkesgrupper samt barnmorskor 

sinsemellan, beskrivs som grundläggande och nödvändigt för barnmorskan som ansvarat vid 

en stilla födsel. Även barnmorskor kan behöva stöd för att kunna hantera känslor och 

information som framkommer (Petersson & Hulthén-Varli, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810220
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Problemformulering 

Förlossningsavdelningar och barnbördshus (BB) tar emot mödrar som är gravida och ska föda 

barn. Vare sig det är ett friskt barn, ett sjukt barn, ett dödfött barn, ett kejsarsnitt eller en 

okomplicerad förlossning så kommer barnmorskor, nu och i framtiden, att möta mödrar med 

olika förutsättningar. Oavsett fysiologi, psykologi, socioekonomisk- och kulturell bakgrund 

vårdas och behandlas mödrar i olika stadier av graviditet, förlossning och eftervård. En moder 

till ett barn som dött i magen kan påverkas psykiskt i minst ett år efteråt, även längre tid har 

beskrivits (Gold et al., 2014). Genom att identifiera och beskriva psykiska besvär som kan 

tillstöta hos en moder som mist sitt barn intrauterint, kan tryggheten och säkerheten för 

barnmorskor öka vid det viktiga omhändertagandet av mödrar som erfarit en stilla födsel. 

  

Barnmorskor möter i sin yrkesroll mödrar som drabbats av IUFD. För att kunna bemöta och 

stödja modern har författarna till föreliggande litteraturöversikt en förhoppning om att öka 

kompetensen och förståelsen för vad som händer efter att ett barn fötts dött. Detta för att 

vården ska kunna genomföras med evidens samt uppmärksamma och underlätta för mödrarna. 

 

SYFTE 

 
Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa moderns psykiska hälsa efter att hon 

mist sitt barn intrauterint.  

 

Frågeställningar 

- Hur kan modern påverkas psykiskt av intrauterin fosterdöd och vilka omständigheter 

påverkar den psykiska hälsan?  

 

- Hur kan barnmorskan stödja modern för att främja psykisk hälsa efter intrauterin 

fosterdöd? 

 

METOD 

Design 

Följande studie har utformats som en litteraturöversikt. Metoden ansågs som den mest 

relevanta för att finna forskning och litteratur inom ett specifikt område (Friberg, 2012). 

Genom att utforma en litteraturöversikt kunde en stor mängd data insamlas för att sedan delas 

upp i mindre delar för att på så sätt nå fram till specifika motiv (Cronin, Ryan & Coughlan, 

2008). Författarna till föreliggande litteraturöversikt har kritiskt granskat det insamlade 

materialet och sammanställt underlaget. Det insamlade material och den sammanställda 

kunskapen i litteraturöversikten lyfte kunskapen på det mest optimala sättet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Materialet som lyfts fram i föreliggande litteraturöversikt belyser ett 

viktigt kunskapsområde för barnmorskor att sträva efter vid genomförandet av evidensbaserad 

vård (Polit & Beck, 2017). 
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I föreliggande litteraturöversikt har en analys utförts av artiklar baserade på kvalitativ- och 

kvantitativ metodik. Kvalitativa data redovisade individers upplevelser och känslor vilket 

medförde subjektivitet och kunskap. Den kvalitativa forskningen eftersträvade förståelse för 

det undersökta ämnet. Inom kvalitativ forskning var det nödvändigt för forskaren att vara 

uppmärksam på den egna erfarenheten och hur den kunde påverka studieresultatet. I 

kvalitativa artiklar användes kvalitativ ansats som innebar att datainsamling och bearbetning 

av data kunde skapas fortlöpande. På så sätt aktiverades studien och tidigare okända fakta 

kunde framträda. På detta sätt fortsatte den kvalitativa forskningen fram till datamättnad 

erhölls (Forsberg & Wengström, 2016).  
 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har även valt att inkludera studier som 

grundades på kvantitativ forskning för att bredda resultatet. Resultat i kvantitativa studier 

redovisades ofta genom diagram eller tabeller där det framkom procent, antal, median eller 

medelvärde. Ansatsen i kvantitativ forskning eftersträvade gruppering och system för att se 

samband och förklara dessa (Forsberg & Wengström, 2016).   

 

Urval 

Uppstarten av föreliggande litteraturöversikt föregicks av en artikelsökning med en 

ostrukturerad sökning. Ett stort antal artiklar identifierades och författarna till föreliggande 

litteraturöversikt kunde urskilja relevanta artiklar. Vid skrivstart togs kontakt med 

Sophiahemmet Högskolas bibliotekarier för att förbättra och effektivisera artikelsökningarna. 

Inklusions- och exklusionskriterier valdes och lades till sökningen, syftet och 

undersökningsområdet utgjorde grunden för artikelsökningen. Artikelsökningen gav ett 

godtagbart antal träffar som tillförlitligt ansågs besvara litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar (Rosén, 2017).   

 
Urvalskriterier användes för att begränsa och sortera ut de artiklar som var de mest relevanta 

för det som skulle efterforskas (Rosén, 2017). De urvalskriterier som inkluderades i 

föreliggande litteraturöversikt var vetenskapliga originalartiklar, då originalartiklar ökar 

trovärdigheten och kvaliteten (Thomas & Harden, 2008). Artiklarna var skrivna på 

skandinaviska eller engelskt språk då det var de språk som författarna behärskade. Abstract 

var ytterligare inklusionskriterier för att möjliggöra ett urval av artiklar med relevans för 

litteraturöversiktens syfte. En tidsperiod mellan åren 2008 och 2018 lades till för att på så sätt 

utesluta ”föråldrad” evidens och forskning. Female ingick även i inklusionskriterierna då 

litteraturöversikten berör mödrar som mist sitt barn. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt har valt att inkludera artiklar som baseras på studier som har granskats av en 

etisk kommitté för att säkerställa att etiska aspekter har vidtagits (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Ett inklusionskriterium i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) och PsychINFO som lades till, utöver ovanstående, var Peer Reviewed 

och Research article för att säkerställa den vetenskapliga granskningen. I urvalet av artiklar 

har en exklusion gjorts. Exklusionskriterier valdes för att minimera att irrelevant forskning 

inte skulle påverka sökresultatet (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt valde att exkludera specifik ålder på mödrar som mist sitt barn, 

då endast de i fertil ålder kan bli gravida. Män och fäder valdes bort då denna 

litteraturöversikt inte berör det manliga könet.    
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Genomförande 

Innan skrivandets start genomfördes en initial databassökning som möjliggjorde utarbetning 

av syfte och frågeställningar. Som beskrivits ovan så var de första datasökningarna något 

ostrukturerade vilket medförde att författarna till föreliggande litteraturöversikt tog kontakt 

med en bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola. Det innebar att strukturerade sökningar 

genomfördes och relevanta studier framtogs som ansågs besvara syftet i föreliggande 

litteraturöversikt. Vid träffen med bibliotekarien skapades lämpliga inklusions- och 

exklusionskriterier som medförde att en korrekt datainsamling kunde starta (Henricson, 

2017). De första sökningarna genomfördes med expanderade och få sökord för att öka antalet 

artikelträffar. När författarna till föreliggande litteraturöversikt började finna relevanta och 

adekvata studier så begränsades databassökningarna i kvalitetssyfte. I samband med att syftet 

specificerades så beslutades det att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. På så 

sätt stärktes trovärdigheten och evidensen samt att olika perspektiv kunde sammanställas 

(Forsberg & Wengström, 2016).      
      

Forskning har införskaffats från olika databaser för att kunna erhålla ett så brett underlag som 

möjligt. Genom att sökningar genomförts från mer än två databaser så minskade risken för 

bortfall av relevanta artiklar till föreliggande litteraturöversikt. Databaserna innefattade Public 

Medline (PubMed), CINAHL och PsychINFO. Valet föll på dessa databaser då PubMed 

ansågs vara den största databasen för att finna artiklar inom det valda vårdområdet (Tabell 1). 

Databasen CINAHL innehöll likvärdiga artiklar utan den medicinska aspekten samt erbjöd 

vissa referenser som inte PubMed kunde tillhandahålla (Tabell 2), (Polit & Beck, 2017). 

  

PsychINFO, en databas framtagen med utgångspunkt för studier som berörde psykiatri 

(Tabell 3). I databaserna CINAHL och PsychINFO valdes begränsningen peer reviewed för 

att effektivisera sökningarna till redan vetenskapligt granskade artiklar.  

Databasen PubMed saknade den inställningen varpå författarna till föreliggande 

litteraturöversikt självständigt läste igenom de artiklar som valdes via den ovan nämnda 

hemsidan. Detta för att försäkra sig om att artikeln eller studien var av vetenskaplig kvalitet. 

Sökord som användes i genomförandet av databassökningarna var utformade till större delen 

av Medical Subject Headings (MeSH-termer) eller CINAHL-Headings. Sökorden var 

Perinatal Death, Fetal Death+, Perinatal Mortality, ”Stillborn”, ”Perinatal loss”, ”Perinatal 

bereavement”, Adaptation, Psychological+, Quality of life, Life change events, Emotions+, 

Depression, Depressive Disorder+, Anxiety Disorders+, Self Concept+, Stress, 

Psychological+, Stress Disorders, Post-Traumatic, Social Support, Affective Symptoms, 

Mental Health, ”well-being”, ”coping”. Kombinationssökning gjordes med “AND” och “OR” 

för att förbättra sökfältet (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). 

Databas, begränsningar, sökord, antal träffar, lästa abstrakt, granskade abstrakt och valda 

artiklar har sammanställts i en tabell som visade databassökningarnas framgång. Tabellen har 

under arbetets gång expanderat (Tabell 1, 2, 3). 

 

Fritextsökning ingick i databassökningens block. De visades med citationstecken i samtliga 

tabeller. I CINAHL och PsychINFO har Explode lagts till för att få med de snävare 

undergrupperna. Det visades med ett plus (+) i samtliga tabeller (Henricson, 2017).   
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Manuell sökning 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har valt att utföra en så kallad manuell sökning 

genom att undersöka referenslistor i artiklar som ansågs passa till syftet. Vid denna typ av 

sökning identifierades sex artiklar som därefter undersöktes vidare. Två av dessa ansågs vara 

av resultatkvalitet och inkluderades därför. De två artiklar påträffades genom fritextsökning i 

databasen PubMed. De lästes i sin helhet och ansågs innefatta vetenskaplig granskning. 

Sökorden som användes var Stillbirth, Factors, Psychological och Stillbirth, Mental Health. 

Med dessa två artiklar så uppmättes de inkluderade vetenskapliga artiklarna till 18 stycken 

(Tabell 4), (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008).  
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökning från databasen PubMed 

 

Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

05.04.2018 

Publication 

dates: 

2008-2018; 

Species: 

Humans; 

Languages: 

English 

Stillbirth AND Factors, 

Psychological 

5 3 2 1 

PubMed 

05.04.2018 

Publication 

dates: 

2008-2018; 

Species: 

Humans; 

Languages: 

English 

Stillbirth AND Mental Health 8 5  4  1 

PubMed 

16.04.2018  

Text 

availability: 

Abstract; 

Publication 

dates: 

2008-2018; 

Species: 

Humans; 

Languages: 

Danish, 

English, 

Norwegian, 

Swedish; 

Sex: 

Female 

Perinatal Death OR Fetal Death+ 

OR Perinatal Mortality OR 

”Stillborn” OR ”Perinatal loss” 

OR ”Perinatal bereavement” 

AND Adaptation, Psychological+ 

OR Quality of life OR Life 

change events OR Emotions+ OR 

Depression OR Depressive 

Disorder+ OR Anxiety 

Disorders+ OR Self Concept+ 

OR Stress, Psychological+ OR 

Stress Disorders, Post-Traumatic 

OR Social Support OR Affective 

Symptoms OR Mental Health OR 

”well-being” OR ”coping” 

 350  145  59  9 

Totalt     363 153 65 11 
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Tabell 2. Redovisning av artikelsökning från databasen CINAHL 

 

Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

16.04.2018 

 

  

Published date: 

2008.01.01-

2018.12.31; Peer 

Reviewed; 

Research Article; 

Language: 

Danish, English, 

Norwegian, 

Swedish; Sex: 

Female. 

 

Perinatal Death OR 

“stillborn” OR perinatal 

loss” OR “perinatal 

bereavement” OR 

“stillbirth” AND 

Adaption, 

Psychological+ OR 

Coping+ OR Quality of 

Life+ OR Life Change 

Events+ OR Emotions+ 

OR Depression+ OR 

Anxiety Disorders+ OR 

Self Concept+ OR 

Stress, Psychological+ 

OR Psychological 

Well-Being OR 

Support, Psychosocial+ 

OR Affective 

Symptoms+ OR Mental 

Health OR “well-being” 

 221  146  32  6 

Totalt     221 146 32 6 
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Tabell 3. Redovisning av artikelsökning från databasen PsychINFO 

 

 

Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PsychINFO 

16.04.2018  

Published Date: 

20080101-

20181231; 

Peer Reviewed; 

Research 

Atricle; 

Language: 

Danish, 

English, 

Norwegian, 

Swedish; 

Population 

Group: 

Female 

Perinatal Death OR Fetal 

Death+ OR Perinatal 

Mortality OR ”Stillborn” 

OR ”Perinatal loss” OR 

”Perinatal bereavement” 

AND Adaptation, 

Psychological+ OR 

Quality of life OR Life 

change events OR 

Emotions+ OR 

Depression OR 

Depressive Disorder+ 

OR Anxiety Disorders+ 

OR Self Concept+ OR 

Stress, Psychological+ 

OR Stress Disorders, 

Post-Traumatic OR 

Social Support OR 

Affective Symptoms OR 

Mental Health OR ”well-

being” OR ”coping” 

 215  81  34  1 

Totalt     215 81 34 1 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av samtliga databaser 

 
Databas Antal träffar Lästa abstrakt Granskade artiklar Valda artiklar 
PubMed 350 153 65 11 

CINAHL 221 146 32 6 

PsychINFO 215 81 34 1 

Totalt 799 380 131 18 
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Databearbetning 

Artiklar valdes ut efter titel och författarna till föreliggande litteraturöversikt gick metodiskt 

igenom abstrakt för att finna de som kunde besvara studiens syfte (Cronin, Ryan & Coughlan, 

2008). Om artiklarna besvarade syftet valdes de ut och lästes i sin helhet. På Sophiahemmet 

Högskola fanns inte alla artiklar tillgängliga i full text. Författarna valde då att söka och 

inhämta dessa artiklar via inloggning till Karolinska Universitetssjukhusets databas. 

Inloggningen fanns tillgänglig för alla landstingsanställda och kunde erhållas via 

landstingsbiblioteket. Författarna har läst artiklarna var för sig och sedan tillsammans. 

Tillvägagångssättet har beskrivits som lämpligt för att få fram den mest relevanta 

informationen (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande litteraturöversikt har läst 380 

abstrakt till artiklar. Därefter valdes 131 abstrakt ut som lästes i fulltext och efter fördjupad 

granskning valdes 18 av dessa artiklar ut. Författarna diskuterade artiklarna tillsammans för 

att uppnå en grundförståelse om innehållet och på så sätt inte gå miste om material (Friberg, 

2012).  
 

En sammanfattning av valda artiklar har genomförts utifrån en kvalitetsbedömning (Bilaga I) 

och ses i artikelmatris (Bilaga II). Artiklar som inkluderades har granskats ett flertal gånger så 

att en överblick av innehållet erhållits och dess relevans för syftet kunde säkerställas. 

Artiklarna har sedan sammanställts enligt Sophiahemmet Högskolas granskningsmall för 

vetenskapliga artiklar utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Varje artikel har klassificerats genom poäng där I = hög kvalitet, II = 

medel kvalitet och III = låg kvalitet. Om kvalitetsbedömning av artiklar saknades förelåg risk 

att slutsatser blev inkorrekta. Kvalitetsbedömning var nödvändigt för att föra evidensen och 

forskningen framåt (Maier, 2013). Klassificering gjordes av författarna till föreliggande 

litteraturöversikt var för sig, diskuterades och jämfördes sedan gemensamt för att bibehålla 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2017).    
 

Det har genomförts en dataanalys i form av integrerad analys för att på ett trovärdigt sätt 

kunna presentera resultatet. Vid en integrerad analys ställdes varje studie i relation till de 

andra vilket gjorde resultatet tydligt och överskådligt (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen 

bestod av tre steg och innebar en genomläsning av inkluderade artiklar där likheter och 

skillnader diskuterades. Dessa markerades och gemensamma teman och mönster framträdde 

(Kristensson, 2014). Teman kunde identifieras på olika sätt (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sättet som användes i denna litteraturöversikt var färgkodning av kategorier. Varje kategori 

fick en färg och sedan identifierades dessa i artikeltexten med respektive färg. De inkluderade 

artiklarna som utgjorde kategorierna sammanställdes sedan till en text som bildade resultatet 

(Friberg, 2012). Slutligen kontrollerade författarna att innehållet i föreliggande 

litteraturöversikt inte hade feltolkats eller att väsentlig artikeltext förbisetts. Vid inkluderande 

av både kvantitativa och kvalitativa artiklar beskrivs det vara väsentligt att resultaten 

presenterades på varierande sätt (Kristensson, 2014). 

 

Forskningsetiska överväganden 

En god etik är grundläggande vid all vetenskaplig forskning. Författarna i föreliggande 

litteraturöversikt har strävat efter ett opartiskt och ärligt förhållningssätt vilket förmodas ha 

lett till en minskad påverkan på resultatet. Det har beskrivits som en nödvändighet för att 

kunna skapa en trovärdig och evidensbaserad sammanställning och slutsats (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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Helsingforsdeklarationen var en riktlinje som författarna grundade sitt sökande på. 

Riktlinjen tillämpades nationellt och innehöll etiska principer för läkare och annan 

sjukvårdspersonal som verkade inom forskning. Kortfattat handlade deklarationen om att 

omsorg för en individ alltid skulle gå före vetenskapens och samhällets intressen (The World 

Medical Association [Inc], 2017). Som beskrivits i urvalskriteriet så har författarna endast 

inkluderat studier som granskats av en etisk kommitté för att säkerställa ett etiskt 

förhållningssätt (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011).  
 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt följde etiska riktlinjer under samtliga delar av 

studien. Tidigare inhämtad kunskap och personliga åsikter har inte tagit plats för att påverka 

resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). Således anses föreliggande litteraturöversikt varken vara 

plagierad, förvrängd, fabricerad eller förfalskad, vilket säkerställdes genom plagiatkontroll via 

Sophiahemmet Högskolas Urkund. Författarna till föreliggande litteraturöversikt har inte 

undanhållit resultat eller varit partiska till innehållet i de inkluderade artiklarna (Polit & Beck, 

2017).   

 

RESULTAT 

 
Från resultatet kunde fem huvudteman urskiljas. Dessa teman var Psykiska besvär, 

Omständigheter som påverkade den psykiska hälsan, Barnmorskan i vården, Vårdinsatser vid 

dödfödsel samt Positiva utfall efter dödfödsel. Även subteman kunde urskiljas och dessa var 

Att hålla i det dödfödda barnet, Samhällets syn och socialt stöd, Kulturella och 

socioekonomiska omständigheter, Vägledning, information och kommunikation, 

Barnmorskans ansvar och stödjande roll, Ritualer och minnesmärken, Kostnadseffektiva 

insatser, Stödsamtal och specialistvård, Tro och andligt stöd samt En förändrad syn på livet. 

 

 
Tabell 5. Redovisning av huvudtema och subtema från resultatet 

 

Huvudtema Subtema 

Psykiska besvär  

Omständigheter som 

påverkade den psykiska 

hälsan 

Att hålla i det dödfödda barnet 

Samhällets syn och socialt stöd 

Kulturella och socioekonomiska omständigheter 

Barnmorskan i vården Vägledning, information och kommunikation 

Barnmorskans ansvar och stödjande roll 

Vårdinsatser vid dödfödsel Ritualer och minnesmärken 

Kostnadseffektiva insatser 

Stödsamtal och specialistvård 

Tro och andligt stöd 

Positiva utfall efter dödfödsel En förändrad syn på livet 
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Psykiska besvär 

Det första temat beskrev de känslor som uppkommit efter att ett barn har dött intrauterint.  

Det har framkommit att mödrar som mist sitt barn intrauterint kunde förutom sorg, drabbas av 

olika psykiska besvär såsom depression och ångestsymtom. Svårighetsgraden av besvären 

varierade beroende på i vilken graviditetsvecka barnet hade dött samt anledningen till 

dödsfallet (Simpson, Lee & Lionel, 2015). Kraftig skuld, känsla av skam, ilska och tankar om 

självskadebeteende väcktes hos modern som mist sitt barn intrauterint. Oroliga tankar kunde 

finnas kvar upp till tre år efter dödfödseln. Tvångsbeteende, självmordstankar, användning av 

läkemedel, konflikt i moderskapet och PTSD kunde mödrarna uppleva från ett år och upp till 

decennier efter barnets död. Detta bidrog till att sexualitet och kommunikation mellan 

föräldrarna påverkades negativt och förhållandet blev utmanande att hantera (Cacciatore, 

2013). Självmordstankar och tankar om att livet inte var värt att leva konstaterades vara 

etablerade hos en fjärdedel av de mödrar som mist sitt barn intrauterint (Simpson et al., 2015).  

 
Mödrar som upplevt en IUFD utgjorde en högriskgrupp för hälsoproblem på grund av den 

traumatiska händelsen. Dessa mödrar stod för en tre gånger så hög risk att utveckla depressiva 

symtom jämfört med mödrar som upplevt en levande födsel. Att bli gravid på nytt inom ett år 

framkom som vanligt förekommande och utgjorde därför en ytterligare risk för dessa mödrar. 

Depression skapade negativa hälsoeffekter och påverkade efterföljande graviditet (Huberty, 

Leiferman, Gold, Rowedder, Cacciatore, & Bonds McClain, 2014).  

 

Kliniska studier har kommit fram till att en ny graviditet kort efter en IUFD kunde öka ångest, 

då den upplevdes som en fortsättning på den tidigare förlorade graviditeten. Det visades även 

en ökad rädsla för att den efterföljande graviditeten skulle sluta i ett liknande öde. 

Intensifierade negativa reaktioner under den efterföljande graviditeten kunde uppstå vid 

årsdagen för den första förlusten (Gold, Leon & Chames, 2010b). 

 
Att försöka hålla fast vid hopp om barnets liv framkom som utmärkande från det ögonblicket 

då mödrarna började misstänka att något kunde vara fel. De uppgav att de inte önskade 

acceptera verkligheten vilket skapade en inre konflikt som visades genom motstridiga tankar 

och oroliga känslor. Det påverkade i sin tur den psykiska hälsan (Nuzum, Meaney & 

O'Donoghue, 2017). Mödrar gav exempel på hur IUFD hade förvärrat bekymmer, oro och 

rädsla. Faktorer som ökade dessa känslor omfattade olika medicinska miljöer och fysiska 

känslor såsom ångest, åtsnörning av halsen, smärta i nacke eller mage. Att återvända till 

miljöer där vården tidigare skett vid tiden för sin IUFD, var särskilt oroande (Meredith, 

Wilson, Branjerdporn, Strong & Desha, 2017). 

 
Känslor såsom tomhet och olust förekom efter IUFD. Mödrar beskrev det som utmanande 

nattetid då de kunde vakna upp och känna tomhet. Sömnproblem beskrevs vanligt 

förekommande samt uppvaknande under natten av drömmar om barnet (Simpson et al., 2015). 

Ett psykiskt trauma, där en känsla av förödelse och chock ingick, uppstod när de upptäckte att 

det var något fel med deras barn. Detta ledde till en personlig reflektion, skuldkänslor och 

ifrågasättande av vad som kunde ha orsakat att barnet dött (Nuzum et al., 2017). Mödrarna 

kunde klandra sig själva och uppfatta att deras kropp hade misslyckats (Meredith et al., 2017). 
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Omständigheter som påverkade den psykiska hälsan 
Det andra temat som framkommit beskrev omständigheter som påverkade den psykiska 

hälsan. Temat bestod av tre subteman; Att hålla i det dödfödda barnet, Samhällets syn och 

socialt stöd, Kulturella och socioekonomiska omständigheter. 

Att hålla i det dödfödda barnet 

Aktiv uppmuntran till mödrar att hålla i sitt döda barn för att få det som hänt att kännas 

verkligt framkom som rekommendation. Färre psykologiska komplikationer observerades hos 

de mödrar som hade hållit i sitt barn jämfört med de som inte hade gjort det. Positiva effekter 

av att hålla sitt barn om det fötts dött efter 37 graviditetsveckor har visats i en studie. Genom 

att ha hållit i barnet förstärktes bindningen och gjorde barnet verkligt. För modern 

underlättade det sorgeprocessen. Bland de mödrar som inte höll sitt dödfödda barn ökade 

risken för huvudvärk, depression och sömnstörningar. När det gällde barn som dött tidigare än 

37 graviditetsveckor var eventuella positiva eller negativa effekter för modern osäkra 

(Rådestad, Surkan, Steineck, Cnattingius, Onelöv & Dickman, 2009). Mödrar som efter 

förlossningen av det dödfödda barnet, hade vägrat att se och hålla i barnet blev 

rekommenderade av barnmorskan att göra det. Upplevelsen beskrevs av mödrarna som 

traumatisk i stunden, i efterhand såg de tillbaka på det utan ånger och med tacksamhet. Det 

framkom att det var upplevelsen av att hålla barn som hjälpte dem att gå vidare och skapa 

minnen (Lisy, Peter, Riitano, Jordan & Aromataris, 2016). Hos en del muslimska mödrar 

uppgavs rädsla att förlora sin egen själ i den utsträckningen att de inte kunde röra vid eller 

hålla i sitt döda barn (Osman, Egal, Kiruja, Osman, Byrskog & Erlandsson, 2017). 

 
Majoriteten av förlossningarna vid IUFD beskrevs vara vaginalförlossningar. Barnmorskor på 

sjukhus och kliniker förespråkade att en vaginalförlossning var att föredra då upplevelsen av 

barnet och förlossningen blev starkare än vid kejsarsnitt. Vaginalförlossning kunde vara en 

strategi att använda för att minska risken för att utveckla psykiska besvär postpartum 

(Simpson et al., 2015). 

Samhällets syn och socialt stöd 

Mödrar som födde ett dött barn var i större utsträckning ensamma utan stöd från anhöriga i 

förlossningsrummet, jämfört med en levande födsel. Det framkom att det kunde vara en 

avgörande omständighet till att utveckla en postpartum depression samt att de utgjorde en 

riskgrupp för att bli mer socialt utsatta. De utgjorde en riskgrupp för att bli traumatiserade och 

sörja längre än genomsnittet (Gold, Treadwell, Mieras & Laventhal, 2017). 

 

Majoriteten av mödrarna fann emotionellt stöd hos sin partner, tre fjärdedelar fick stöd från 

sina föräldrar och hälften av vänner eller syskon. Det framkom signifikanta skillnader på den 

psykiska hälsan hos mödrar som fick stöd från vänner jämfört med de som var utan. Vänner 

spelade en viktig roll, då dessa mödrar blev mindre stressade och hade en mindre negativ 

påverkan på den psykiska hälsan. Även om de flesta hävdade att de hade tillräckligt med stöd, 

sökte majoriteten ytterligare hjälp efteråt i stödgrupper (Sutan, Amin, Ariffin, Teng, Kamal & 

Rusli, 2010). 

 
Instängda, smärtsamma känslor och avsaknad av socialt stöd visades påverka hur lång tid 

psykiska besvär kunde kvarstå (Cacciatore, 2013). En del mödrar rapporterade en allmän brist 

på tillgängligt stöd och förståelse från personer som var närmast dem. Ett ”socialt tryck” 

kunde upplevas genom att omgivningen nekade att förlusten aldrig hänt. Bristande stöd från 

omgivningen kunde leda till isolering (Meredith et al., 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lisy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lisy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riitano%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jordan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aromataris%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
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Majoriteten av mödrarna upplevde besvär såsom sorg, depression, mardrömmar och oro. 

Trots dessa känslor hade majoriteten fortfarande en önskan om att bli gravida på nytt i 

framtiden (Sutan et al., 2010). Mödrarna beskrev att beslutet om ett nytt barn grundades på en 

bakomliggande stress och känsla av saknad. Under graviditeten med det nya barnet kunde 

mödrarna uppleva sorgen på nytt och mer kraftfullt (Cacciatore, 2013).  

 
Det har framkommit att om modern avvaktade med att bli gravid igen efter IUFD, från sex till 

arton månader, minskade risk för komplikationer. Det framkom en ökad risk för IUFD även 

vid nästa graviditet samt ökad risk för komplikationer såsom prematuritet, preeklampsi, 

placentaavlossning och akut kejsarsnitt (Gold et al., 2010b). En risk att modern inte relaterade 

till den nya efterföljande graviditeten på grund av rädsla för ytterligare förlust beskrevs i en 

studie. Det kunde yttra sig i motvilja till bindning till det kommande barnet eller att förbereda 

sig praktiskt (Meredith et al., 2017). Det framkom att om den nya graviditeten planerades in 

väl kunde den psykiska hälsan förbättras, vilket kunde bero på att mödrar skapade ett 

psykologiskt band och identifierade sig med det ofödda barnet. Det framkom även att 

förtvivlan och svårigheter som uppstått vid den förra graviditeten kunde minska och förbättras 

(Cacciatore, 2013). 

 
Mödrars rekommendation till andra kvinnor som planerade en ny graviditet var att använda 

strategier för att våga gå vidare. Specifika råd till mödrarna var att stå upp för sig själva och 

sin oro, särskilt i mötet med läkare. De gav rekommendationer om att skriva ner och ställa 

frågor, planera in extra kontroller och tester samt att byta sjukvårdspersonal om tillit 

saknades. Även rekommendationer om att behålla kontrollen över graviditeten och att ta 

beslut som rörde den, framkom som betydande. Mödrar rekommenderades att lita på sina 

instinkter och agera i enlighet med dessa, då de ofta visade sig vara korrekta (Meredith et al., 

2017). 

Kulturella och socioekonomiska omständigheter 

Det framkom att afroamerikaner var den etniska grupp som i större utsträckning fick 

diagnosen IUFD av andra personer än läkare eller barnmorskor. Det var mer sannolikt för 

dem att få diagnosen från en familjemedlem eller från annan sjukvårdspersonal. Det saknades 

en tydlig anledning i forskningen till varför de fick diagnosen av andra personer och 

spekulerades kunna bero på kulturella omständigheter samt tillgång till vård. Det beskrevs 

inte om det påverkade den psykiska hälsan hos modern (Gold et al., 2017).  

 

Det har framkommit att barn med en eller två föräldrar av afroamerikansk härkomst i större 

utsträckning föddes med tillväxthämning än om föräldrarna var ljushyade. Dessa föräldrar 

hade även dubbelt så hög risk för IUFD. Det framkom att härkomsten i sig inte var en 

riskfaktor. Riskökningen har förefallit vara relaterad till skillnader i maternell hälsa, tillgång 

till mödrahälsovård och socioekonomiska faktorer. Stress i moderns miljö, inklusive den som 

orsakades av rasism, kunde ha betydelse i den ökade sjukligheten och dödligheten för barnet 

(Gold, DeMonner, Lantz & Hayward, 2010a).  
 

Mödrar i Somalia kunde känna att kroppsliga tecken skiftade, från tecken på en vital 

graviditet till tecken på att barnets liv gått förlorat, vilket utvecklade en främmande känsla. 

Minskade fosterrörelser framkom som ett första tecken som vanligtvis hade upplevts någon 

dag innan de helt upphörde. Modern drog sig tillfälligt undan från andra för att göra sig 

emotionellt och i praktiken fysiskt redo att föda ett dött barn. De valde att inte berätta om det 

inträffade dödsfallet för sin man, resten av familjen och samhället för att inte oroa dem 

(Osman et al, 2017). 
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Mödrarna var inte säkra på om de själva skulle överleva födseln. Medan de tänkte på sina 

levande barn upplevde kvinnorna oro, ångest, förvirring och rädsla för vem som skulle ta 

hand om dem under och efter förlossningen. Om förlossningsarbetet inte startade spontant så 

kände modern att hälsa för både kropp och sinne var hotat. Under ett ögonblick bad de till 

Allah för att hjälpa dem att föda på ett okomplicerat sätt, i nästa ögonblick ville de bara dö för 

att undkomma allt (Osman et al, 2017).  

 

Det framkom att mödrar såg tillbaka på graviditeten och ångrade att de inte hade deltagit i 

mödrahälsovård då det eventuellt hade kunnat rädda barnet. Trots att det gick emot Allahs 

vilja om att avstå från kontroller. Det framkom att mödrar kände att de försummat 

graviditeten och att de därför själva var ansvariga för barnets död. Mödrarna födde i ensamhet 

och upplevde vågor av känslomässig smärta, de upplevde sig ändå mentalt stabila. Mödrarna 

stannade hemma med släktingar i 40 dagar efter födseln och under den tiden visade de sin 

sorg öppet, fick tröst och återhämtade sig sakta (Osman et al, 2017). 

 

Fattiga mödrar som levde i länder där mödrahälsovården kostade pengar riskerade att få en 

sämre psykisk hälsa jämfört med mödrar i europeiska länder som fick mödrahälsovård och 

förlossningsvård gratis. Risken att drabbas av IUFD visade på en koppling till sociala 

ojämlikheter. Mindfulness ansågs som en meditationstekning som utgick från att vara 

uppmärksam på det som hände i nuet och gav en ökad självmedvetenhet. Användandet av 

interventioner baserat på mindfulness var kostnadsfria och beskrevs på så sätt kunna erbjudas 

och användas av alla mödrar, oavsett ekonomiska förutsättningar (Roberts & Montgomery, 

2016). 
 

Barnmorskan i vården 

Det tredje temat som framkom i föreliggande litteraturöversikt beskriver barnmorskan i 

vården. Temat består av två subteman; Vägledning, information och kommunikation samt 

Barnmorskans ansvar och stödjande roll. 

Vägledning, information och kommunikation 

Det har beskrivits en brist på information från sjukvården om hur fysisk aktivitet kunde bidra 

till en bättre psykisk och fysisk hälsa efter IUFD. Mödrar har rapporterat att barnmorskan inte 

rekommenderar något utöver att "återgå till normal vardagsaktivitet" och att de hade önskat få 

mer information om fördelarna med motion efter IUFD. Det framkom som viktigt att delta i 

fysisk aktivitet, då det beskrevs som en uppmärksammad och icke-farmakologisk metod att 

minska depressiva symtom och episodiska återfall av dessa. Det har framkommit att mödrar 

som motionerade regelbundet efter IUFD hanterade vardagen lättare och kände sig 

välmående. Promenad, som majoriteten av mödrarna nyttjade som motion, samt yoga, 

framkom ge egentid och en chans till inre reflektion vilket uppskattades av mödrarna 

(Huberty et al., 2014). 
 

Det visades att den läkare eller barnmorska som berättade för modern att barnet hade dött inte 

alltid var väl insatt i IUFD eller i situationen som helhet. Mödrarna upplevde det som att 

bristfälliga svar gavs på de frågor som uppkom i och med diagnosen. Mödrarna beskrev 

vikten av att få tydlig information, som ett steg i att må psykiskt bättre på lång sikt (Gold et 

al., 2017).  
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Utbildningsnivå hos modern samt personalstöd påverkade huruvida hon höll i sitt dödfödda 

barn eller inte. Majoriteten av högutbildade mödrar valde att hålla i sitt barn jämfört med de 

lågutbildade mödrarna. Det framkom att denna skillnad kunde basers på om 

kommunikationen mellan modern och barnmorskan varit effektiv. En tanke som framkom 

som förklaring var att barnmorskor hade lättare att kommunicera med högutbildade mödrar 

om vad de kunde förvänta sig efter födseln. Om rådgivning från barnmorskan uteblev agerade 

en högutbildad moder i större utsträckning på eget initiativ och höll i sitt barn. I och med 

chocken och den känslomässiga turbulens som förekom, hade ett fåtal mödrar inte kapacitet 

att ta beslutet om att hålla eller inte hålla i barnet på egen hand. Information om det 

förväntade förloppet förmedlades av barnmorskan genom tal, kroppsspråk och annat beteende 

vilket påverkade mödrarnas handling. Mödrar var i större utsträckning benägna att hålla i sitt 

dödfödda barn om de upplevde respekt och uppmuntran från barnmorskan. Några mödrar 

undrade om barnet var kallt, stelt eller smittsamt. Klargörande information från barnmorskan 

underlättade mötet med barnet (Rådestad et al., 2009). 

 
“He told me that sometimes these things just happen, then left the room”. [Kursivering 

tillfogad]. Mödrarna kände att den sjukvårdspersonal eller barnmorska som levererade 

beskedet om att barnet hade dött saknade empati och kunskap. Informationen var oklar vilket 

bidrog till stress. Mödrarna uppskattade att få tid och andrum mellan det att beskedet gavs till 

dess att det var dags för förlossning. Det visades att mödrarna hanterade situationen bättre om 

de fick gå igenom förloppet steg för steg innan förlossningen. Mödrarna upplevde att det var 

lättare att hantera situationen under och efter om de fick behålla samma barnmorska genom 

hela vistelsen (Lisy et al., 2016). 

Barnmorskans ansvar och stödjande roll 

Att få stöd från behörig sjukvårdspersonal var nödvändigt i samband med IUFD. Det 

framkom att barnmorskor kunde känna sig hjälplösa, vara undvikande, känna skam och 

misslyckande när barnet föddes dött. Dessa känslor medförde att barnmorskan uppfattades 

som okänslig eller arrogant gentemot modern, trots att fallet inte var så. Genom användning 

av hanteringsmodellen ATTEND (attunement, trust, therapeutic touch, egalitarianism, nuance 

and death education) kunde speciellt mödrar få adekvat vård (Cacciatore, 2013).  

 

Modellen ATTEND, en mindfulnessbaserad vårdmodell som ingick i det psykosociala 

stödsystemet i samband med IUFD, möjliggjorde för sjukvårdspersonal och barnmorskor att 

vårda och bemöta mödrar med olika bakgrund, behov och kultur. Den kunde även ge modern 

förståelse för det inträffade genom information och utbildning. Modellen stod för inkännande, 

förtroende, terapeutisk beröring, jämlikhet, nyans och dödsutbildning vilket medförde en 

ödmjuk vård. Mödrar med annan kulturell bakgrund än den rådande kunde önska utföra 

speciella ritualer med det döda barnets kropp, vilket modellen gjorde möjligt. Det framkom 

att ritualerna skapade minnen och meningsfulla bindningar mellan modern och barnet som 

resulterade i minskad risk för psykiska besvär. Via modellen kunde förtroende och ärlighet 

byggas mellan modern och barnmorskan, vilket resulterade i god kommunikation och 

acceptans. Det bidrog även till att sjukvårdspersonalen hade kraft till att bevittna moderns 

sorg. Hanteringsmodellen underlättade rädslor, önskningar och obehag gentemot det döda 

barnet. Modern fick svar på alla funderingar och frågor samt önskningar som att hålla i, se 

och bada barnet blev uppnådda. Sista steget i modellen var utbildning kring vad döden är och 

hur den kunde påverka den psykiska hälsan (Cacciatore, 2013). 
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Figur 1. ATTEND: Mindfulnessbaserad modell för att hantera förlust (Cacciatore, 2013, s. 

79).  
 

Det framkom att mödrar som genomgått utbildningen var öppna och tacksamma för att de fått 

se, hålla i och fotografera barnet, vilket skapade minnen. Tydlig och ärlig information ökade 

förståelsen och förberedelsen för det som skulle komma. Interventioner som sattes in tidigt 

visades minska psykiska besvär som kunde uppstå efter en stilla födsel (Cacciatore, 2013).  

 
Barnmorskans ansvar i sjukvården framkom som avgörande för mödrarna. De uppmuntrades 

att hålla i sitt döda barn, upplevelsen skildrades som nödvändig och minskade de psykiska 

besvären på lång sikt. Modern behövde vägledas av barnmorskan vid mötet med sitt barn för 

att erhålla hjälp för att säga farväl. Utmaningen för sjukvårdspersonalen och barnmorskan var 

att ge god vägledning och uppmuntra till kontakt med det döda barnet men inte utöva 

påtryckningar som kunde upplevas kränkande för modern (Rådestad et al., 2009).  

 
Insättandet av stöd eller interventioner förbättrade den psykiska hälsan för sörjande mödrar 

som drabbats av IUFD. De som fick stödsamtal av en psykolog återhämtade sig snabbare. Det 

framkom att symtom på psykiska besvär såsom depression, stress och sorg förbättrades över 

tid, utan interventionen försvann de inte helt. Det framkom att emotionella besvär och PTSD 

minskade på tre månader för de mödrar som deltog i stödsamtal med en psykolog via internet. 

För att förbättra den psykiska hälsan hos en moder med uttalade psykiska besvär var 

stödsamtal med en närvarande psykolog och även en sjuksköterska att föredra (Navidian, 

Saravani & Shakiba, 2017). De psykosociala konsekvenserna var beroende av tidig 

intervention från sjukvårdsvårdspersonal och barnmorskan. Mödrar som saknade ett socialt 

nätverk fångades upp av sjukvården och minimerade då risken för långvariga psykiska besvär 

(Sutan et al., 2010). 
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Vårdinsatser vid dödfödsel 

Det fjärde temat som framkom i föreliggande litteraturöversikt beskriver vårdinsatser vid 

dödfödsel. Temat bestod av fyra subteman; Ritualer och minnesmärken, Kostnadseffektiva 

insatser, Stödsamtal och specialistvård samt Tro och andligt stöd. 

Ritualer och minnesmärken 

Majoriteten av mödrar på Irland som drabbades av IUFD beskrevs genomföra en ceremoni, 

begravning eller välsignelse av barnet. Uttryck om hur ceremonierna hjälpte dem att tillskriva 

värde för deras barns liv framkom. Deltagande i en ceremoni hjälpte mödrarna att uttrycka sin 

sorg och att konfrontera det fysiska åtskiljandet med barnet genom att säga "farväl" (Nuzum 

et al., 2017). 

 
Ritualer såsom att be till Gud, be till det bortgångna barnet och offra mat, pengar eller 

rökelser beskrevs vara strategier för att erhålla en stabilare psykisk hälsa. Skuldkänslor för att 

inte ha skyddat barnet tillräckligt beskrevs som påtagliga men lättade och blev hanterbara 

genom användning av ritualerna. Att bli spådd av ett medium var ytterligare en strategi som 

mödrarna använde sig av. Ritualerna skedde under en längre tidsperiod och var inte alltid 

dagliga men betydelsefulla när de väl utfördes. Genom utförandet minskade mödrarna sin 

egen ångest och stressnivå och blev övertygade om att barnet kom till en fredlig plats i 

himlen. Identiteten som mödrar befästes och bandet till barnet kunde förbli starkt (Tseng, 

Hsu, Hsieh & Cheng, 2018). 

 
Det har framkommit att ett hjälpmedel för att öka den psykiska hälsan vid IUFD var att se och 

hålla i sitt döda barn. Att ha sett och hållit i barnet möjliggjorde för mödrarna att se tillbaka på 

minnet och då känna tillfredsställelse, exempelvis vid oroligt uppvaknande nattetid eller 

stunder av olust dagtid (Simpson et al., 2015).  

 
Att samla minnen från barnet efter en IUFD har framkommit vara av betydelse. Långvarig 

ångest har beskrivits som lägre bland mödrar som har minnen av sitt barn än bland de som 

saknar detta (Rådestad et al, 2009). En hårlock, hand- och fotavtryck, fotografier eller 

namnband från sjukhuset kan sparas (Yamazaki, 2010). Det var inte alltid som föräldrarna 

själva kom ihåg att ta tillvara på dessa saker. Det var därför av betydelse att ha ett etablerat 

stöd från barnmorskan och övrig sjukvårdspersonal som påminde om detta (Lisy et al., 2016). 

Strategier och hjälpmedel som underlättade den psykiska bearbetningen och bevarade minnet 

av barnet var viktiga. Även minnen från upplevelser med barnet var värda att tillvarata. 

Modern var tillsammans med sitt barn dygnet runt eller så ofta det var möjligt och 

uppmanades att hålla i barnet efter förlossningen så länge hon önskade för att skapa minnen 

och en känsla av barnet, vilket minskade psykiska besvär (Cacciatore, 2013).  

 
Mödrar som drabbades av IUFD återkallade minnen av hur barnet hade rört sig under 

graviditeten. Mödrarna kände tröst och skapade ett känslomässigt band till barnet, i och med 

att de kunde minnas tillbaka och uppleva fosterrörelserna på nytt. Det gav mening och värde 

till barnets liv. Minnen av fosterrörelserna blev till tecken och symboler för barnets liv i 

magen och innebar en trygghet för mödrarna. Detta underlättade för mödrarna på sikt och den 

psykiska hälsan förbättrades (Nuzum et al., 2017). Att leva med det döda barnet i minnet och 

att prata med det varje dag var till hjälp för ett flertal mödrar. De beskrev att det kändes som 

att barnet då fortfarande var en del av familjen. En moder skapade ett altare i hemmet där hon 

lämnade gåvor och kunde sitta och prata till barnet. En annan moder skapade en plats i 

hemmet (Yamazaki, 2010). 
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Det framkom att det hade hjälpt mödrarna att ta sig igenom händelsen och känslorna som 

uppkom efteråt. Genom altaret och platsen i hemmet skapade mödrarna nya minnen av sina 

barn och ritualer genom att prata med dem dagligen. Det visades minska den psykiska 

påfrestningen som dödfödseln hade inneburit (Yamazaki, 2010).  

Kostnadseffektiva insatser 

Genom att använda mindfulness som en intervention efter IUFD framkom det att den 

psykiska hälsan förbättrades hos modern. Den förbättrades redan sex veckor postpartum och 

fortsatte förbättras efter ett år. Det beskrevs att de negativa känslorna kunde finns kvar efter 

ett år, de kunde däremot var mindre intensiva än direkt efter händelsen. Mindfulness genom 

kontinuerligt stöd framkom vara en intervention som mödrar uppskattade. Med mindfulness 

kände sig mödrar tillfredsställda med sitt liv och en känsla av frid identifierades. Yoga, 

kroppsmedvetenhet och andning var verktyg som ett flertal mödrar hade använt upprepade 

gånger i olika intervaller. Det beskrevs att detta förbättrade mödrarnas psykiska hälsa 

(Roberts & Montgomery, 2016). 

  
Mödrar beskrev kontakten med familj och vänner som ett medel för att klara av sina 

depressiva symtom efter IUFD. Deltagande i stödgrupper samt fysisk aktivitet kunde påverka 

den psykiska hälsan positivt. Mödrar som deltog i fysisk aktivitet visade sig må psykiskt 

bättre då depressiva symtom minskades, de minskade sin vikt efter graviditeten samt 

förbättrade den fysiska hälsan. Den fysiska aktivitet mödrarna nyttjade främst var 

promenader, följt av joggning och yoga. Dessa alternativ ansågs som billiga, icke-

farmakologiska lösningar för förbättrande av de depressiva symtomen. Av de mödrar som 

använde sig av fysisk aktivitet som medel för att minska depression, så var det en tredjedel 

som uppnådde det rekommenderade målet på 150 minuter motion per vecka. Mödrar som 

deltog i regelbunden fysisk aktivitet rapporterade signifikant lägre nivåer av depressiva 

symtom jämfört med mödrar som inte deltog (Huberty et al, 2014). 

Stödsamtal och specialistvård 

Olika sätt att stödja mödrar efter en IUFD har beskrivits och att specialistkliniker existerade 

på ett fåtal ställen i världen. Specialistvård bedrevs vid Pregnancy After Loss Clinic (PALC) 

på Mater Mothers Hospital i Brisbane, Australien. Den offentliga kliniken utvecklades som 

svar på mödrarnas unika behov under graviditet när de tidigare hade upplevt en IUFD. 

Mödrar remitterades dit för mödrahälsovård tidigt i graviditeten. Ett tvärprofessionellt team 

erbjöd emotionell och klinisk vård som var anpassad till de specifika behov mödrarna 

efterfrågade. Alla PALC-barnmorskor hade utbildning kring förlust och sorg och kunde ha 

mött eller vårdat modern vid den tidigare förlusten, vilket beskrevs skapa en tillförlitlig grund. 

Vården utformades efter moderns obstetriska och psykologiska riskfaktorer. Mödrarna hade 

tillgång till föräldrakurser som handlade om att vara gravid på nytt efter att ha förlorat ett 

barn. De erbjöds jourrådgivning dygnet runt på telefon samt tillgång till ytterligare stödjande 

rådgivning om så krävdes. Mödrarna visades vara positiva till sin erfarenhet av PALC. De 

uppskattade särskilt förståelse från barnmorskan kring oron de kände inför den nya 

graviditeten. Andra fördelar som framkom var kontinuitet i sjukvården, tillgänglighet, 

flexibilitet och regelbundenhet. Mödrarna uppskattade att ha tillgång till ett tvärprofessionellt 

team som kände till deras bakgrund. Även när tjänsten inte användes frekvent så gav 

vetskapen om tillgången till den ett lugn hos mödrarna. Förutom servicen som värderades 

högt av mödrarna talade de ofta om de känslomässigt stödjande relationer som utvecklades 

med PALC-barnmorskor. Särskilt uppskattades aktiv lyssningsförmåga, omsorgsfull natur, en 

realistisk attityd och god kapacitet att informera och förbereda mödrarna (Meredith et al., 

2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27911141
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De ansåg att alla frågor som de hade, besvarades tydligt på ett språk de kunde förstå. 

Mödrarna beskrev den trygghet som ultraljudsundersökningarna ingav och synnerligen den 

extra tillgången till dessa som inte erbjudits inom den vanliga mödrahälsovården (Meredith et 

al., 2017). 

 

Mödrarna påpekade att det var den känslomässiga vården som gav mest värde för dem. För 

vissa var det svårt att avbryta kontakten med barnmorskan efter avslutad behandling och 

kliniken införde därför en förberedelse för detta redan vid de första mötena (Meredith et al., 

2017). Mödrar upplevde att de fick en djupare förståelse för IUFD genom att delta i 

gruppdiskussioner och gruppterapi med andra mödrar som upplevt liknande händelser. De 

beskrev det som att händelsen bara kunde delas med någon som genomlevt något liknade 

(Sutan et al, 2010). 

 
Amerikanska läkare tillfrågades om vilka råd de gav angående försök till ny graviditet efter en 

IUFD. Äldre mödrar eller de som hade en historia av nedsatt fertilitet, uppmanades att inte 

vänta för länge med en efterföljande graviditet. Det framkom att majoriteten av läkarna även 

rekommenderade ett kort intervall utan känd orsak, trots att de inte trodde att modern var 

känslomässigt redo förrän tidigast efter ett halvår. Hälften av mödrarna rapporterades följa 

råden som gavs oberoende av eventuella konsekvenser (Gold et al., 2010b).  

Tro och andligt stöd 

Teman som berörde kristen tro i samband med IUFD framkom vara att söka efter mening, 

upprätthålla hopp och ifrågasättande av grundläggande övertygelser. Mödrar upplevde barnets 

död som utmanande för deras trosuppfattning och kunde påverka den (Nuzum et al., 2017). 

Muslimska mödrar beskrevs ha överkommit svårigheterna med dödfödsel genom att be till 

Allah. Livet förändrades och trots att de hade förlorat ett barn, var de tacksamma gentemot 

Allah, att de själva fortfarande levde och att Allah gav dem tröst. Somaliska mödrar upplevde 

hopp och förtvivlan som europeiska mödrar, bara i en helt annan miljö och med en stark 

fatalistisk tro. De accepterade sitt öde som Allahs vilja, någon de fruktade och litade på. Detta 

bidrog till förståelsen av muslimska mödrars upplevelser av IUFD. Det beskrevs att den 

känslomässiga smärtan efter förlusten lättade när de utövade sin religion och accepterade det 

som har hänt som ett test från Allah (Osman et al., 2017). 
 

Andlig omvårdnad och att kunna besöka ett kapell på sjukhuset framkom vara av betydelse 

för att öka den psykiska hälsan i samband med IUFD. Att utöka tjänster kring andlig 

rådgivning beskrevs. Behovet av andligt stöd hos kristna mödrar som förlorat ett barn 

framkom som avgörande för den psykiska hälsan. Mödrarna uttryckte en ambivalens kring att 

försöka tro på en medkännande och vårdande Gud, samtidigt som de kämpade med den 

smärtsamma verkligheten (Nuzum et al., 2017). Somaliska mödrars erfarenheter av IUFD 

beskrevs som en balansgång mellan känslor av ångest, rädsla och oro för sin egen hälsa och 

sitt liv. Genom ett accepterande av Allahs vilja och tron till honom kunde de minska den 

psykiska påfrestningen. Genom tro på Allah lyckades mödrarna hålla sig lugna. De gav sitt 

tack till Allah för sitt eget liv och hälsa samt för alla svårigheter de överkommit. Det framkom 

att mödrarna som litade på Allah fick mindre psykiska besvär och att förlusten blev lättare att 

hantera (Osman et al, 2017). 
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Positiva utfall efter dödfödsel 

Det femte temat som framkommit beskrev positiva utfall efter dödfödsel. Temat bestod av ett 

subtema; En förändrad syn på livet. 

En förändrad syn på livet  

Det framkom att mödrar sörjde öppet och i längre perioder, vanligtvis två till tre år. Mödrar 

sökte efter meningen med att barnet dött. Även om sökandet inte var aktivt så framkom att det 

gav tillfredsställelse i sorgearbetet och mindre psykisk stress. Det beskrevs förändrade 

prioriteringar, ändrade meningar med livet och en önskan om att hjälpa andra som gått 

igenom en liknande händelse. Även ett ökat självförtroende hos modern framkom 

(Cacciatore, 2013). Modern kom närmare sin partner det första året efter dödfödseln. De lärde 

sig att leva tillsammans på ett annat sätt än vad de hade gjort innan. Känslorna för varandra 

blev starkare och paret hade lärt sig att uppskatta livet mer (Avelin, Rådestad, Säflund, 

Wredling & Erlandsson, 2013). 
 

Att bli utvald, var ett uttryck som användes av mödrar som förlorat sitt barn intrauterint. De 

uttryckte en känsla av stolthet, att de som mödrar klarade av att vara förälder till ett dödfött 

barn, med slutsatsen att inte vem som helst skulle ha den inre styrkan till det. Bland troende 

mödrar framkom det att sorgeprocessen växte fram genom acceptans av ilska som ett 

rättfärdigt svar på deras barns död. De blev medvetna om sina känslor och kunde då tillåta sig 

att vara arga utan att behöva känna att Gud övergivit dem (Nuzum et al., 2017). Positiva 

insikter framkom även efter den stilla födseln. Mödrarna upplevde att de hade extra 

medkänsla för andra under svåra omständigheter och ett driv att stödja kvinnor som upplevde 

förlust. De lärde sig att hantera svåra känslor och kunde växa som personer genom sin 

erfarenhet av sorg (Meredith et al., 2017). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie valdes en litteraturöversikt som metod för att besvara syftet. Genom att 

utforma en litteraturöversikt fick resultatet ett brett innehåll. En litteraturstudie valdes att 

genomföras då det ansågs som den mest lämpade metoden för att besvara hur mödrars 

psykiska hälsa påverkades efter att hon mist sitt barn intrauterint (Cronin, Ryan & Coughlan, 

2008). Om författarna till föreliggande litteraturöversikt istället hade valt att genomföra en 

intervjustudie så kunde en fördjupad förståelse för mödrars upplevelse av den psykiska hälsan 

efter IUFD kunnat erhållas. En intervjustudie med mödrar från Sverige hade kunnat ge 

fördjupad kunskap om hur kunskapsläget är i just Sverige, med de stödsystem som finns idag 

samt vilken form av hjälp mödrarna efterfrågar. En svensk studie hade kunnat bidra till en 

förbättring av vården i Sverige för mödrar som drabbats av IUFD (Polit & Beck, 2017).   
 

Databassökning gjordes utifrån tre databaser, PubMed, CINAHL och PsychINFO, med 

varierande ämnesord. Genom att använda fler databaser för sökningar ökade möjligheten till 

ett brett resultat och relevant forskning kunde fångas upp. Genom denna bredd av sökning så 

inkluderades forskning som berörde omvårdnad, beteendevetenskap, medicinsk- och 

psykologisk inriktning (Henricson, 2017).  
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Det bidrog till att öka föreliggande litteraturöversikts validitet (Polit & Beck, 2017). 

Ämnesorden skapades med stöd av Sophiahemmet Högskolas bibliotekarier samt genom 

kvalitetssäkring i Swedish MeSH. På detta sätt försäkrade sig författarna om att ämnesorden 

framkom som relevanta och exakta för att söka lämpliga artiklarna. Genom denna utformning 

skapades en god harmoni mellan hög sensitivitet och hög specificitet (Henricson, 2017). 

Genom att författarna höll sig objektiva till det insamlade materialet så minskade risken för 

metodfel, så kallade bias (Forsberg & Wengström, 2016).  
 

Under databassökning påträffades ett flertal vetenskapliga artiklar som skrev ihop IUFD med 

att barnet dött upp till en månad efter framfödandet. Detta ansåg författarna till föreliggande 

litteraturöversikt var en svaghet och ett hinder i att finna relevanta artiklar som svarade mot 

syftet. Databassökningar gav ett högt träffantal med intressanta artiklar som berörde ämnet i 

litteraturöversikten, de fick exkluderas då de blandade ihop perinatal död, IUFD, aborter och 

barn som dött efter att de fötts levande. Om författarna till föreliggande litteraturöversikt inte 

hade varit uppmärksamma på denna sammanskrivning av begrepp kunde resultatet ha blivit 

påverkat och trovärdigheten rubbats. I och med uppmärksamheten och särskiljande av 

begreppen så kunde föreliggande litteraturöversikt upprätthålla trovärdigheten (Henricson, 

2017). 
 

I Sverige ställs diagnosen IUFD från graviditetsvecka 22 (Socialstyrelsen, 2015b). 

Sammanskrivning av olika begrepp kan bero på att artiklarna kom från olika länder där 

definitionen av IUFD skiljer sig från den svenska. Enstaka gånger har författarna till 

föreliggande litteraturöversikt tolkat det som att forskaren till artikeln har låtit de egna 

åsikterna spegla vad som ska ingå i studien. Det har även diskuterats att artiklar vars begrepp 

var sammanskrivna hade relativt lågt deltagarantal vilket medförde att man utökade 

begreppen för att öka deltagarantalet och där igenom även trovärdigheten (Henricson, 2017). 

 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna har granskats gällande kvaliteten i enlighet med 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. Det är en 

modifierad utformning av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011), (Bilaga II). Genom denna kvalitetsgranskning stärktes innehållet i 

litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt har begränsad erfarenhet gällande kvalitetsgranskning vilket kan ha medfört 

viss feltolkning. För att minska risken för feltolkning använde författarna sig av Forsberg och 

Wengström (2016) där olika tillvägagångssätt för kvalitetsgranskning beskrevs. I föreliggande 

litteraturöversikt har 13 grad I artiklar respektive fem grad II artiklar inkluderats. Artiklar med 

hög kvalitet bedömdes ha hög validitet och reliabilitet då de gav adekvat mätresultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna med den lägre graden framkom sakna antingen 

beskrivning av deltagarantal, metodval eller hade otydlig resultatredovisning. I och med 

inklusion av artiklar där majoriteten var av hög kvalitet, ansågs resultatet vara av god 

vetenskaplig kvalitet. Författarna var medvetna om att feltolkningar kan ha uppstått av 

artiklarna då författarna inte hade engelska, norska eller danska som modersmål. Författarna 

översatte artikeltexten med hjälp av lexikon och korrekturläsning av vänner inom akademiskt 

arbete. Det minskade risken för tolkningsfel av texten. Då föreliggande litteraturöversikt 

skrivits av två personer, som självständigt och tillsammans kvalitetsgranskat och översatt, 

ansågs trovärdigheten och pålitligheten av översikten ha stärkts. Detta i jämförbarhet med om 

endast en författare skrivit och tolkat vetenskapliga artiklar. Översiktens kvalitet stärktes även 

av att kurskamrater, handledare och vänner inom akademiskt arbete läste igenom den 

(Henricson, 2017).        
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Vetenskapliga artiklar från olika delar av världen har inkluderats. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt anser att det medförde en styrka och bredd. Detta då barnmorskor möter 

mödrar från olika länder med annan bakgrund, kultur och religion än den svenska. I och med 

bredden av artiklar så skulle barnmorskor kunna få upp ögonen för vilka psykosociala 

stödsystem mödrar från andra länder använder sig av, vilket kan leda till implementering även 

i Sverige (Henricson, 2017). Om endast vetenskapliga artiklar från Sverige eller västvärlden 

hade valts att inkluderas så hade kunskapen om olika modeller för att hantera den psykiska 

hälsan inte identifierats. Det hade eventuellt blivit problematiskt att finna tillräckligt många 

relevanta vetenskapliga artiklar då antalet västerländska artiklar var begränsat. 

 

De vetenskapliga studierna i de artiklar som utgjorde resultatet i litteraturöversikten har på ett 

eller annat sätt antingen granskats av en etisk kommitté eller fört ett etiskt resonemang med 

hänsyn till människans värde och önskan om anonymitet. Det har beskrivits att detta bör ingå 

i artiklar som berör mänsklig forskning (Polit & Beck, 2017).  

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt valde att inte inkludera faderns eller partnerns 

psykiska hälsa efter IUFD då de vetenskapliga artiklarna inte uppnådde tillräcklig mängd för 

att erhålla ett säkert resultat (Polit & Beck, 2017). Det är känt att även partnern kan påverkas 

psykiskt efter IUFD. I och med denna vetskap resonerade författarna sinsemellan för vem 

denna litteraturöversikt skulle gagna. Det framkom då att störst nytta skulle tillfalla mödrar då 

de bär barnet, binder sig till barnet i magen på ett annat sätt än partnern samt kan bära på 

riskfaktorer för IUFD. Om en studie på fäder eller partner hade genomförts kunde värdefull 

information ha framkommit gällande hur de kan påverkas psykiskt efter IUFD. Det hade varit 

intressant att se om hjälpmedel, stöd och råd förblev detsamma som för mödrar eller om 

annorlunda strategier skulle framkomma. Det skulle även vara av intresse att undersöka detta i 

förebyggande syfte då partnern har beskrivits vara ett avgörande stöd för modern efter IUFD.   

 

Resultatdiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt kunde i resultatet se ett tydligt samband mellan 

vårdinsatser och hur den psykiska hälsan påverkades hos modern efter IUFD. Tidigt stöd från 

kompetent sjukvårdspersonal var avgörande för hur länge de psykiska besvären kvarstod hos 

modern och hur svårt hon drabbades av dem. 

 

Ett resultat som förblivit svårtolkat är hur det kommer sig att siffrorna för dödfödsel minskat 

globalt men stått still i Sverige (Petersson, 2017). En fundering värd att nämna var om 

utvecklingsländerna ökat hastigheten inom den tekniska utvecklingen och gått framåt och på 

så sätt kommit ikapp västvärlden. Definitionen av IUFD skilde sig mellan länder vilket 

innebar en påverkan på antalet dödfödslar. I Sverige har det sedan lång tid tillbaka funnits 

högskoleutbildade barnmorskor och god teknik. En spekulation från författarna var om de 

svenska siffrorna för IUFD inte minskat jämfört med omvärlden då de redan legat på en låg 

nivå. Däremot kunde det inte spegla hela sanningen i och med att Sveriges grannländer, med 

liknande förutsättningar, uppvisar en bättre statistik (Statistisk sentralbyrå, 2017). Författarna 

drar en slutsats om att det finns mer att utforska för att minska risken för IUFD i Sverige. Att 

samhällsekonomin påverkas när barn föds döda borde vara en aspekt för politikerna att 

uppmärksamma (Eclund, 2017). 
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Författarna frågar sig själva om det inte borde vara av intresse för politiker att vilja utreda hur 

det kommer sig att Sverige har fler dödfödslar än grannländerna. Författarna vet sedan 

tidigare att ett lands ekonomi är av intresse för politiker och att landet förlorar pengar då det 

inte får en ny levande individ, i form av skatteintäkter. Detta i sig borde ligga till grund för 

skapandet av en utredning. Om modern utvecklar psykiska besvär efter IUFD, krävs inte 

sällan åtgärder av både ekonomisk och social karaktär. Exempel på detta beskrevs vara 

sjukskrivning, terapi och nedsatt arbetsförmåga (Roberts & Montgomery, 2016). Med hänsyn 

till ovanstående anser författarna till föreliggande litteraturöversikt att det var bakåtsträvande 

av Riksdagen att avslå motionen om en nationell kartläggning (Eclund, 2017).  

 

Mödrarnas risk för psykiska besvär efter IUFD ansågs inte vara ett förvånande resultat. Inte 

heller vilka olika typer av psykiska besvär som kunde uppstå eller att mödrarna önskade bli 

gravida på nytt var förvånande. Författarna anser att det är anmärkningsvärt att ett flertal 

mödrar upplever bristande stöd från barnmorskan i samband med IUFD. Med tanke på att ett 

generellt stöd har visat sig påverka mödrars psykiska hälsa positivt så borde det räcka med att 

kunna visa medmänsklighet för att få mödrarna att känna sig sedda och hörda. Som 

barnmorska är det även av betydelse att försöka förbigå sina egna rädslor för att kunna 

bemöta och hantera förlusten som mödrar upplever efter IUFD, på ett professionellt sätt. 

  

I resultatet framkom det att läkare rekommenderade mödrar att bli gravida på nytt inom ett 

halvår efter IUFD, utan känd orsak och även när de inte trodde att kvinnan var känslomässigt 

redo (Gold et al., 2010b). Det var, för författarna, ett provocerande resultat att läsa med tanke 

på att kort tid mellan graviditeter ökade riskerna för modern och fostret vad gäller sjukdom 

och dödlighet. Om läkare underskattade komplikationerna som kunde uppstå, så kunde 

mödrarna omedvetet öka sin redan förhöjda risk (Gold et al., 2010b). Författarna spekulerade 

i om råden gavs av välvilja i ett försök att minska lidande efter förlusten. Sjukvårdspersonal 

som förmedlar rådgivning borde ta hänsyn till de olika omständigheter som kan förekomma 

hos mödrar som upplevt en IUFD. För yngre kvinnor utan fertilitetsproblem, visade 

forskningen att minst ett år mellan graviditeter var optimalt för att hinna läka känslomässigt 

och fysiskt (Gold et al., 2014). Om mödrarna inte väntade i minst sex månader efter IUFD 

med att bli gravida så ökade risken kraftigt för att utveckla depression (Huberty et al., 2014). 

Sjukvårdspersonal, framförallt barnmorskor, skulle kunna dra en fördel av att vara 

uppmärksamma på att det kan föreligga en ökad risk att drabbas kraftigare av psykiska och 

fysiska besvär för de kvinnor som blir gravida mindre än sex månader efter en IUFD. Genom 

uppmärksamhet om detta så kan barnmorskan stötta och bemöta samt ha förståelse för olika 

mödrars situation. Forskningen har visats komma fram till motstridiga resultat vad gäller 

anledningen till att en ny graviditet uppkommer. Tiden för när och om en ny graviditet 

uppstår är kvinnans individuella val och önskning. 

 

Badenhorst och Hughes (2007) menar att vissa mödrar som hållit i sitt dödfödda barn utgör en 

riskgrupp för att få psykiska besvär. Studien har kritiserats för metodologiska problem och de 

ovannämnda författarnas tolkning av resultatet har ifrågasatts. I en stor populationsbaserad 

studie hade kvinnor som hållit i sitt barn som fötts dött efter 37 graviditetsveckor bättre 

psykisk hälsa jämfört med de som inte hade hållit i sitt barn (Rådestad et al., 2009). Det kan 

inte helt uteslutas att de mödrar som inte medverkat i forskningen, kan ha påverkats psykiskt 

på ett annat sätt än det som beskrivits, efter att ha hållit i det döda barnet. Det är av vikt att 

barnmorskan ger tydlig och korrekt information samt att hon är stöttande och lyhörd för den 

enskilda moderns behov. 
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En enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra hälsan hos mödrar som upplevt en 

IUFD, var att vårdgivare skulle kunna föreslå motion som ett sätt att minska sorg och 

depressiva symtom. Det visades även ge en positiv fysisk hälsoeffekt inför eventuellt 

efterföljande graviditet. Mödrarna saknade denna information från sjukvården (Huberty et al., 

2014). Detta resultat tyder på att motion utskrivet på recept skulle kunna vara lämpligt i 

sammanhanget. Det framkom att både mödrar, barnmorskor och övrig sjukvårdspersonal hade 

en positiv effekt på hanteringen av känslor och tankar om de använde sig av mindfulness efter 

en IUFD (Cacciatore, 2013). Metoderna är gratis, lätta att implementera och borde kunna 

användas i större utsträckning än hur de används idag.  

 

I en australiensk studie skildras en specialistklinik dit mödrar remitteras för mödrahälsovård 

när de är gravida på nytt efter att ha upplevt en IUFD (Meredith et al., 2017). Australien har 

mer än dubbelt så stor befolkning än Sverige och har därigenom troligtvis fler fall av IUFD. 

Det kan spekuleras i att Australien skulle kunna nyttja en specialistklinik mer effektivt än 

Sverige i och med fler fall. Både Sverige och Australien är industriländer och i ett 

välfärdssamhälle som Sverige, bör det vara av intresse att förbättra den psykiska hälsan hos 

befolkningen. Denna typ av specialistvård är något som borde kunna implementeras i Sverige, 

anser författarna till föreliggande litteraturöversikt. 

 

Författarna frågar sig själva om forskningen har blandat ihop kategorierna invandring och 

ekonomiska förutsättningar. En relevant frågeställning när det handlar om dödfödsel. 

Forskningen visade ingen självklar koppling mellan risk för IUFD och att vara invandrare 

eller flykting. Den förhöjda risken för IUFD kunde höra samman med låg social standard, 

något som var vanligare hos immigranter än hos den infödda befolkningen (Nybo Andersen et 

al., 2016).  

Bifynd 

Det har ur resultatet framkommit ett bifynd som berörde barnmorskans psykiska hälsa. 

Bifyndet var av intresse att belysa då det framkommit som grundläggande för att kunna vårda 

och stödja mödrar som mist sitt barn intrauterint. Det är av vikt att arbetsgivare är 

uppmärksamma på risker och ger förutsättningar för en god psykisk hälsa hos sin personal. 

Det har beskrivits att bifynd kan vara av intresse att belysa för att visa på fortsatt forskning 

(Wolf, Paradise & Caga-anan, 2008). Författarna till föreliggande litteraturöversikt har en 

förhoppning om att denna enkla förklaring av barnmorskans psykiska hälsa kan medföra att 

forskning kan genomföras på detta ämne i framtiden.   

Barnmorskans psykiska hälsa  

En ökad risk för att drabbas av depression och PTSD kunde ses hos barnmorskor som 

närvarat vid förlossning av ett dödfött barn. Symtom på PTSD kom ofta i kombination med 

andra psykiska symtom. Barnmorskan som närvarade vid en dödfödsel kände press från 

omgivningen, både socialt och kulturellt, att gå vidare från händelsen samt att bygga upp 

självkänslan på nytt. De barnmorskor som var mer självsäkra från början kunde hantera 

föräldrarnas sorg och förlust mer effektivt (Hamama-Raz, Walker, Palgi, Mashiach, Lee-

Ovadia, Manny & Ben-Ezra, 2016). Yngre barnmorskor ansågs utgöra en riskgrupp för att 

drabbas av symtom på PTSD jämfört med äldre barnmorskor. Det framkom att det kunde bero 

på den professionella identiteten som skapades med yrkeserfarenhet. Barnmorskor som var 

gifta utgjorde en lägre risk för att drabbas av psykiska besvär (Hamama-Raz et al., 2016). 
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Det sociala stödet och den mentala hälsan framkom som stabilare hos dem, oavsett ålder.  

Det visade sig att gifta barnmorskor som var i färd med att etablera och utöka sin familj 

reagerade starkare på en stilla födsel och IUFD. De hade lättare att känna medlidande och 

empati med mödrarna som förlorat ett barn intrauterint (Hamama-Raz et al., 2016).  

 

 
 

Figur 2. Trestegsmodell enligt ATTEND för att hantera förlust hos sjukvårdspersonal 

(Cacciatore, 2013, s. 78). 

 

Intrauterin fosterdöd har visats påverka barnmorskor och sjukvårdspersonal. Två modeller har 

framtagits för att de effektivare ska kunna hantera sina egna känslor som uppkommit vid 

IUFD. Modellerna utgick från att antingen hantera sorg och smärta genom bevarande av 

objektivitet och distans eller det motsatta. Det motsatta innebar ett skapande av sammanhang 

och medkänsla gentemot mödrarna. Barnmorskor och sjukvårdspersonal kunde känna stress 

och trötthet efter att ha närvarat vid den traumatiska händelsen. De som hade haft hand om ett 

flertal dödfödslar kände i större utsträckning oro, aggressivitet, depression och hjälplöshet 

samt drömde även mardrömmar. Det framkom att en del barnmorskor hade svårigheter med 

att känna empati och att de i större utsträckning undvek mödrarna samt gav undermålig 

information. Det har framkommit att mindfulness hade en positiv inverkan på hanteringen av 

känslor och tankar som uppkommit i och med IUFD. Mindfulness bidrog till färre 

sjukskrivningar, självkritik och undvikande. Tillfredsställda och lugna barnmorskor medförde 

självinsikt till arbetsgruppen (Cacciatore, 2013).  

 

En intervention med mindfulness för barnmorskor och sjukvårdspersonal kunde liknas med 

hanteringsmodellen ATTEND för föräldrar. Genom mindfulness kunde barnmorskor lära 

andra att hantera dödfödsel, stress samt att de blev mer öppenhjärtade gentemot omgivningen. 

Barnmorskor och sjukvårdspersonal kunde utföra daglig meditation, avkopplande motion, 

omge sig med lugn miljö, fortbilda sig om döden och ta paus mellan patientkontakter. I 

förlängningen gav det en ökad empati gentemot andra, en förmåga att visa kärlek mot sig 

själv, sin partner samt familjen (Cacciatore, 2013). Det framkom att om pedagoger, 

administratörer och ledare inom barnmorskeyrket främjade interventioner mot stress, skapade 

stödjande kliniska miljöer och utbildningsprogram för barnmorskor, så stabiliserades 

barnmorskornas psykiska hälsa (Hamama-Raz et al., 2016). 
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Slutsats 

Den psykiska hälsan hos modern påverkades negativt av den kris som IUFD innebar. Hur 

svåra och långvariga besvären blir är beroende av tillgängligheten och kvaliteten på generellt 

stöd och vårdinsatser. I Sverige har barnmorskan en central roll när ett barn föds dött och det 

föreligger en ökad risk för modern att drabbas av psykiska besvär vid bristande bemötande. 

Hur barnmorskans psykiska hälsa påverkas vid en IUFD var beroende av det stöd som 

arbetsgivaren erbjöd. Enhetlig utbildning, information och vårdinsatser är av vikt att 

implementera nationellt för att på så sätt uppnå en minskning av psykiska besvär hos mödrar 

som mister sitt barn intrauterint. Även barnmorskor kan ha nytta av att få stöd ifrån liknande 

insatser för att själva må psykiskt bättre och genom det kunna erbjuda en mer kvalificerad 

vård. Barnmorskor kan genom denna litteraturöversikt öka den egna kunskapen och 

uppmärksamheten.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet som framkommit i föreliggande litteraturöversikt beskriver att det är av vikt att 

belysa moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint. Genom att barnmorskan 

har god kunskap om de psykiska besvär som kan tillstöta efter en dödfödsel kan 

svårighetsgraden av besvären minska. Föreliggande litteraturöversikt kan medföra en insikt 

för barnmorskor och mödrar om vilka psykiska besvär som kan förekomma efter IUFD. 

Litteraturöversikten ger förslag på stödsystem som kan användas för att minska risken för att 

drabbas av psykiska besvär samt hanteringsstrategier för att må psykiskt bättre. 

Litteraturöversikten kan användas som en utgångspunkt i vården och i barnmorskans dagliga 

arbete med mödrar som mist sitt barn intrauterint. Implementering av resultatet i 

litteraturöversikten kan ske inom den kliniska verksamheten i form av stöd från arbetsgivare, 

utbildning av sjukvårdspersonal och mödrar samt uppmärksammande av mödrar i behov av 

insatser. Genom att exempelvis hålla i barnet, samla minnen, skapa ritualer och använda sig 

av mindfulness samt fysisk aktivitet kan de psykiska besvären minska för merparten av 

mödrarna.  

Fortsatt forskning 

Att genomföra en forskningsstudie med liknande syfte med en kvalitativ ansats utifrån 

intervjuer och upplevelser skulle bidra till ökad förståelse. Även fortsatt forskning kring 

barnmorskans psykiska hälsa efter att ha vårdat en moder som mist sitt barn intrauterint är av 

intresse att utforska. Fortsatt forskning kan göras på fäder eller kvinnlig partner som förlorat 

ett barn för att erhålla värdefull information och strategier för att hjälpa och stödja även dem.   
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rapportserie, nr. 1:2011). Stockholm: CM-Gruppen AB.  

  

Hagberg, H., Marsál, K., & Westgren, M. (Red.). (2014). Obstetrik (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Hamama-Raz, Y., Walker, R., Palgi, Y., Mashiach, R., Lee-Ovadia, K., Manny, A., & Ben-

Ezra, M. (2016). Comorbidity of Post-traumatic Stress Symptoms and Depressive Symptoms 

among Obstetric Nurses with Perinatal Death Exposure. The Israel journal of psychiatry and 

related sciences. 53(2), 58-62. 

 

*Huberty, J., Leiferman JA., Gold, KJ., Rowedder, L., Cacciatore, J., & Bonds McClain, D. 

(2014). Physical Activity and Depressive Symptoms after Stillbirth: Informing Future 

Interventions. BMC Pregnancy and Childbirth 14(1), 391.  

doi: 10.1186/s12884-014-0391-1. 

 

Instagram. (2018). Malin Arvidsson (@malinarvidssonofficial). Hämtad den 4 april, 2018, 

från https://www.instagram.com/p/BfXqpgVHbI8/?taken-by=malinarvidssonofficial 

 

International Confederation of Midwives (ICM). (2008). International Code of Ethics for 

Midwives. Hämtad den 4 april, 2018, från 

http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%2

0V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf 

  

Karolinska Institutet. (u.å.). Svensk MeSH: Psychosocial Support Systems. Hämtad den 19 

april, 2018, från https://mesh.kib.ki.se/term/D000072858/psychosocial-support-systems 

 

Kingdon, C., O’Donnell, E., Givens, J., & Turner, M. (2015). The Role of Healthcare 

Professionals in Encouraging Parents to See and Hold Their Stillborn Baby: A Meta-

Synthesis of Qualitative Studies. Public Library of Science. 10(7). doi: 

10.1371/journal.pone.0130059  

 

King-Hele, S., Webb, RT., Mortensen, PB., Appleby, L., Pickles, A., & Abel, KM. (2009). 

Risk of stillbirth and neonatal death linked with maternal mental illness: a national cohort 

study. Archives of diseases in childhood. Fetal and neonatal edition. 94(2), 105-10. doi: 

10.1136/adc.2007.135459     

      

https://doi.org/10.1186/s12884-014-0391-1
https://www.instagram.com/p/BfXqpgVHbI8/?taken-by=malinarvidssonofficial
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0130059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King-Hele%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Webb%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortensen%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appleby%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pickles%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abel%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19000999


35 
 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Stockholm: Natur 

och Kultur.  

 

Kunjachen Maducolil, M., Abid, H., Lobo, RM., Chughtai, AQ., Afzal, AM., Saleh, HAH., & 

Lindow, SW. (2017). Risk factors and classification of stillbirth in a Middle Eastern 

population: a retrospective study. Journal of Perinatal Medicine. doi: 10.1515/jpm-2017-

0274. 

 

Källén, K., & Winbladh, B. (2016). Janusmed fosterpåverkan. Hämtad den 5 april, 2018, från  

http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/?docid=968 

 

Linde, A., Georgsson, S., Pettersson, K., Holmström, S., Norberg, E., & Rådestad, I. (2016). 

Fetal movement in late pregnancy - a content analysis of women's experiences of how their 

unborn baby moved less or differently. BMC pregnancy and childbirth. 16(1), 127. doi: 

10.1186/s12884-016-0922-z.  

 

Liu, L.C., Wang Y. C., Yu M. H., & Su H. Y. (2014). Major risk factors for stillbirth in 

different trimesters of pregnancy: a systematic review. Taiwanese Journal of Obstetrics & 

Gynecology. 53(2), 141-5. doi: 10.1016/j.tjog.2014.04.003. 

 

*Lisy, K., Peter, MD., Riitano, D., Jordan, Z., & Aromataris, E. (2016). Provision of 

Meaningful Care at Diagnosis, Birth, and after Stillbirth: A Qualitative Synthesis of Parents' 

Experiences. Birth. 43(1), 6-19. doi: 10.1111/birt.12217. 

 

Lyberg, A., Viken, B., Haruna, M., Severinsson, E. (2012). Diversity and challenges in the 

management of maternity care for migrant women. Journal of Nursing Management, 20, 287-

295. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01364.x  

 

Maier, HR. (2013). What constitutes a good literature review and why does its quality matter? 

ENVIRONMENTAL MODELLING AND SOFTWARE. doi: 10.1016/j.envsoft.2013.02.004 

 

*Meredith, P., Wilson, T., Branjerdporn, G., Strong, J., & Desha, L. (2017). Not just a normal 

mum": a qualitative investigation of a support service for women who are pregnant 

subsequent to perinatal loss. BMC Pregnancy & Childbirth. 1-12. doi: 10.1186/s12884-016-

1200-9.  

 

Migrationsinfo. (2016). Tillgång till vård. Hämtad den 9 april, 2018, från 

http://www.migrationsinfo.se/valfard/halsa/tillgang-till-vard/. 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Strategi. Hämtad den 19 april, 2018, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strategi#psykologi 

 

*Navidian, A., Saravani, Z., & Shakiba, M. (2017).  Impact of Psychological Grief 

Counseling on the Severity of Post-Traumatic Stress Symptoms in Mothers after Stillbirths. 

Issues in mental health nursing. 38(8), 650-654. doi: 10.1080/01612840.2017.1315623.  

 

*Nuzum, D., Meaney, S., & O'Donoghue, K. (2017). The Spiritual and Theological 

Challenges of Stillbirth for Bereaved Parents. Journal of Religion & Health. 56(3), 1081-

1095. doi: 10.1007/s10943-017-0365-5 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linde%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Georgsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norberg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%C3%A5destad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25017256
http://www.migrationsinfo.se/valfard/halsa/tillgang-till-vard/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strategi#psykologi


36 
 

Nybo Andersen, AM., Gundlund, A., & Fredsted Villadsen, S. (2016). 

Stillbirth and congenital anomalies in migrants in Europe. Best Practice & Research Clinical 

Obstetrics & Gynaecology. 32, 50-9. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.09.004. 

 

*Osman, HM., Egal, JA., Kiruja, J., Osman, F., Byrskog, U., & Erlandsson, K. (2017). 

Women's experiences of stillbirth in Somaliland: A phenomenological description. Sexual & 

reproductive healthcare: official journal of the Swedish Assocciation of Midwives. 107-111. 

doi: 10.1016/j.srhc.2016.12.002. 

 

Page, JM., & Silver, RM. (2017). Interventions to prevent stillbirth. Seminars in fetal & 

neonatal medicine. 22(3), 135-141. doi: 10.1016/j.siny.2017.02.010. 

  

Petersson, J. (2017). SVERIGES RIKSDAG. Dödfödda barn: Interpellation 2017/18:232. 

Hämtad den 28 december 2017 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/dodfodda-barn_H510232.                         
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                 Bilaga I 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                     

 

Artikelmatris        Bilaga II 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

 

 

Avelin, P., Rådestad, 

I., Säflund, K., 

Wredling, R., & 

Erlandsson, K.  

2013 

Sverige  

 

Parental grief and 

relationships after the 

loss of a stillborn 

baby. 

 

 

Syftet var att 

beskriva sorgen hos 

mödrar och fäder 

samt hur det 

påverkade deras 

relation efter 

förlusten av ett 

dödfött barn.  

 

 

Enkäter användes som 

metod och skickades ut via 

post separat till mödrar 

och fäder tre månader, ett 

år och två år efter 

dödfödseln ägt rum.   

 

 

55 

(0) 

 

 

Resultatet visade att föräldrar 

sörjer på liknande sätt men att 

sörjandet är individuellt. 

Föräldrarna upplevde att de 

kom närmre varandra och att 

relationen stärktes efter ett år.  

 

 

K 

I 

 

 

Cacciatore, J.  

2013 

USA 

 

Psychological effects 

of stillbirth. 

 

Syftet är att 

undersöka 

interventionsmodellen 

ATTEND som ett 

medel för att förbättra 

psykosocial vård 

under både akuta och 

kroniska tillstånd efter 

en förlust. 

Analys av funnet material 

för att undersöka fördelarna 

med att använda ATTEND 

som modell. 

Ej beskrivet Det finns forskning om god 

effekt av mindfulness-baserade 

insatser vid behandling av 

ångest, depression och andra 

psykosociala sjukdomar. Studien 

undersöker 

interventionsmodellen ATTEND 

som fokuserar på samspelet 

mellan vårdpersonal och 

föräldrar efter förlusten av ett 

barn. Med rätt vård och 

medkänsla kan familjer få en 

bättre chans att återhämta sig 

efter en sådan obeskrivlig förlust 

som IUFD innebär. 

 

 

K 

II 

Gold, KJ., 

DeMonner, SM., 

Lantz, PM., & 

Hayward, RA.  

2010 

USA 

Prematurity and Low 

Birth Weight as 

Potential Mediators of 

Higher Stillbirth Risk 

in Mixed Black/White 

Race Couples. 

 

Syftet var att 

utvärdera risken för 

fosterdöd för par med 

olika etnicitet jämfört 

med par från samma 

etniska bakgrund. 

 

 

Retrospektiv kohortanalys 

med insamlade data från år 

1998–2002.  Undersökning 

av risken för dödfödsel, låg 

födelsevikt eller 

prematuritet. Inkludering av 

foster från minst 20 

fullgångna graviditetsveckor 

och som vägde minst 500 

gram.  Exkludering av 

flerbörd, ej beskriven 

etnicitet eller blandad 

etnicitet.   

2,67 miljoner 

födslar  

(1,07 miljoner) 

I studien ses en ökad risk för 

IUFD hos par med mixad etnisk 

bakgrund, främst som följd av 

tillväxthämning och prematur 

födsel. Forskarna anger det som 

troligt att fler okända faktorer 

ligger bakom resultatet än enbart 

etnisk bakgrund. 

 

 

R 
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Gold, KJ., Leon, I., 

& Chames, MC.  

2010  

USA 

National survey of 

obstetrician attitudes 

about timing the 

subsequent pregnancy 

after perinatal death. 

 

Att utvärdera 

obstetrikers attityder 

till optimal timing av 

nästa graviditet efter 

en IUFD och vilken 

rådgivning som ges 

till föräldrarna. 

 

Enkät som skickats ut via mejl 

till obstetriker i USA. Urvalet 

av mejladresser har skett 

randomiserat från en stor fil 

som tillhandahåller 

mejladresser till alla inom 

vården med legitimation att 

arbeta som obstetriker. Om de 

inte svarat inom två månader 

skickades minst två påminnelser 

ut om att svara. Därför blev 

bortfallet större. Inkludering av 

tiden för dödfödseln, hur barnet 

blev till (naturligt eller med 

hjälp), och efterföljande 

graviditet. 

1500  

(696) 

Läkare i denna amerikanska 

nationella undersökning 

rekommenderade föräldrar som 

upplevt en IUFD att bli gravida 

på nytt inom kort. Råden kan 

spegla ansträngningar att stödja 

föräldrarna emotionellt samt att 

rådgivning kan variera på grund 

av kliniska omständigheter. 

Läkarnas råd går dock emot 

annan forskning som visat att det 

är lämpligt att vänta ett år om 

möjlighet finns, för att hinna läka 

själsligt. 

P 

I 

 

 

 

 

 

Gold, KJ., 

Treadwell, MC., 

Mieras, ME., & 

Laventhal, NT. 

2017 

USA 

Who tells a mother 

her baby has died? 

Communication and 

staff presence during 

stillbirth delivery and 

early infant death.  

 

Att utvärdera vem 

som kommunicerar 

förlusten till 

föräldrarna vid en 

IUFD och vem som är 

där som stöd vid 

förlossning eller tidig 

död. 

 

Enkät som skickades ut via 

post.  Inklusion av kvinnor 

som upplevt IUFD från 

vecka 21 samt förlorat ett 

barn efter 28 dagar. 

Resultatet delas upp. 

Kontrollgrupp med kvinnor 

som fött levande barn under 

samma period. Exklusion av 

kvinnor som förlorat ett barn 

senare än 28 dagar då de kan 

påverkas annorlunda enligt 

tidigare forskning. 

Kvinnor som 

upplevt förlust: 

900  

(523) 

Kvinnor med 

levande barn: 

500 

(268) 

Kvinnor som genomgår ett 

framfödande av ett dött foster 

uppgav i högre grad att partnern 

inte var närvarande än vid en 

levande födsel. Kvinnor med en 

IUFD som hade låg utbildning 

och var utan fast relation uppgav 

också i högre grad att de inte 

hade en läkare eller barnmorska 

närvarande vid födseln utan var 

helt själva. Bristande socialt stöd 

för modern under framfödandet 

visar också att stöd kan saknas i 

efterhand, en riskfaktor för 

förlängt sorgearbete, trauma och 

utvecklande av depression. 

 

CCT 

II 

 

 

 

 

 

Hamama-Raz, Y., 

Walker, R., Palgi, 

Y., Mashiach, R., 

Lee-Ovadia, K., 

Manny, A., & Ben-

Ezra, M.  

2016 

Israel 

 

Comorbidity of Post-

traumatic Stress 

Symptoms and 

Depressive Symptoms 

among Obstetric 

Nurses with Perinatal 

Death Exposure. 

 

Syftet var att 

undersöka hur vanligt 

det är att barnmorskor 

drabbas av PTSD 

eller depression efter 

att de ansvarat för en 

förlossning med 

IUFD. Studien 

undersöker även vilka 

resurser som 

barnmorskan kan 

använda sig av för att 

hantera känslorna. 

 

Enkät som skickades ut till 

alla barnmorskor i Israel. 25 

procent svarade. Inklusion 

av hur de hanterar 

förlossningar med IUFD, 

tidigare traumatiska 

händelser, symtom på PTSD 

eller depression.  

500 

(375) 

Personlig självkännedom och det 

sociala stödet samt befintlig psykisk 

ohälsa inverkade på barnmorskornas 

välbefinnande efter att ha vårdat en 

kvinna med IUFD. Resultatet visade 

en förhöjd risk för PTSD bland äldre 

barnmorskor som redan hade en 

befintlig risk för depression. PTSD 

kunde även vara förknippat med de 

barnmorskor som hade en låg 

självkänsla. Forskningen stöder att 

ledare inom barnmorskeyrket borde 

främja interventioner mot stress och 

utbildningsprogram för barnmorskor.  

 

K 
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Huberty, J., 

Leiferman JA., 

Gold, KJ., 

Rowedder, L., 

Cacciatore, J., & 

Bonds McClain, D. 

2014 

USA 

Physical Activity and 

Depressive Symptoms 

after Stillbirth: 

Informing Future 

Interventions. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

fysisk aktivitet kan 

minska depression 

hos modern efter en 

intrauterin fosterdöd. 

 

Deskriptiv explorativ studie. 

Inklusion av kvinnor i 

åldrarna 19 till 45 som hade 

förlorat ett barn intrauterint 

inom ett år och som bodde i 

USA och talade engelska. 

Man exkluderade inte 

kvinnor som var gravida på 

nytt. Ett onlinebaserat 

frågeformulär gjordes.   

297 

(122) 

Kvinnor som upplevt IUFD har 

tre gånger högre risk att utveckla 

depression än kvinnor som fött 

ett levande barn. Det fanns en 

signifikant skillnad vad det gäller 

depression för de som utövade 

någon form av fysisk aktivitet 

efter sin IUFD. Det ses även 

positivt att den fysiska hälsan 

förbättras inför en eventuellt 

efterföljande graviditet. 

 

 

P 

II 

 

 

 

 

 

Lisy, K., Peter, MD., 

Riitano, D., Jordan, 

Z., & Aromataris, E.  

2016 

Australien 

Provision of 

Meaningful Care at 

Diagnosis, Birth, and 

after Stillbirth: A 

Qualitative Synthesis 

of Parents' 

Experiences.  

 

Syftet var att 

undersöka föräldrars 

erfarenheter av den 

vård som mottogs 

under och efter 

förlossning vid IUFD. 

 

 

Kvalitativ syntes med meta-

analys. Inkluderar IUFD från 

graviditetsvecka 20 och fram 

till fullgången tid.  

20 

(0) 

Studien visade på användbara 

strategier för vårdpersonal för att 

täcka föräldrarnas behov i 

samband med en IUFD.  Även 

uppföljning, inklusive 

hänvisningar till professionellt 

stöd uppskattades. Slutsatser som 

studien kom fram till var att vård 

som tas emot under och efter 

förlossning av ett dödfött barn 

kan ha varaktig inverkan på 

föräldrarnas framtida 

välbefinnande. 

 

 

 

K 

I 

 

 

 

 

Meredith, P., 

Wilson, T., 

Branjerdporn, G., 

Strong, J., & Desha, 

L. 2017 

Australien 

Not just a normal 

mum": a qualitative 

investigation of a 

support service for 

women who are 

pregnant subsequent 

to perinatal loss. 

 

Syftet var att 

undersöka mödrarnas 

erfarenheter med 

tidigare perinatal 

förlust i relation till 

deras upplevelse av 

efterföljande 

graviditet fram till 

förlossning. 

Pregnancy After Loss 

Clinic (PALC) är en 

tjänst som utvärderas 

då forskningen syftar 

till att främja 

utvecklingen av 

effektiva perinatala 

tjänster. 

Kvalitativ intervjustudie där 

data samlades in. Inklusion 

av kvinnor mellan åldrarna 

22–39 år som hade förlorat 

ett barn intrauterint mellan 

åren 2008–2014, blivit 

gravida igen och fött ett 

levande barn samt att de var 

tillsammans med pappan till 

det nya barnet. Även 

kulturell bakgrund 

inkluderades.  

10 

(0) 

The Mater Mothers’ 

Bereavement Support Service är 

en barnmorskeledd klinik som 

startades för att möta behoven 

hos de kvinnor som var gravida 

på nytt efter att tidigare ha 

upplevt en IUFD. Kvinnorna 

talade varmt om kliniken för sig 

själva och sin familj. Oro över 

sin nya graviditet och att 

vårdpersonal generellt saknade 

förståelse var något som de flesta 

upplevde och att de därför fick 

sina behov tillgodosedda genom 

denna specialiserade klinik. 

 

 

K 
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http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
http://dx.doi.org/10.1111/1552-6909.12635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lisy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riitano%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jordan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jordan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aromataris%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26799862


                     

 

Navidian, A., 

Saravani, Z., & 

Shakiba, M.  

2017 

Iran 

Impact of 

Psychological Grief 

Counseling on the 

Severity of Post-

Traumatic Stress 

Symptoms in Mothers 

after Stillbirths. 

 

Syftet var att se 

effekten av 

psykologisk 

sorgerådgivning på 

svåra fall med PTSD 

hos mödrar som 

förlorat ett barn. 

 

 

Kontrollerad studie som 

utformades med hjälp av 14 

frågor.  

100  

(13) 

 

Resultaten visade att det var en 

statistiskt signifikant skillnad på 

svårighetsgrad av PTSD-symtom 

vid psykologisk sorgerådgivning, 

men även traditionell rutinmässig 

rådgivning hade effekt på 

symtom inom kontrollgruppen. 

Med tanke på den positiva 

effekten verkar 

intensivbehandling vara 

nödvändig för att snabbare 

komma över och bearbeta sorgen 

vid en IUFD samt kunna 

förebygga allvarligare fall av 

PTSD. 

 

 

 

CCT 

I 

 

 

 

 

 

Nuzum, D., Meaney, 

S., & O'Donoghue, 

K.  

2017 

Irland 

The Spiritual and 

Theological 

Challenges of 

Stillbirth for Bereaved 

Parents. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

andligheten påverkas 

hos kvinnan vid en 

intrauterin fosterdöd. 

 

Kvalitativ metod med 

tolkningsfenomenologisk 

analys. 

12 

(0) 

+ 5 fäder som 

tillkom 

Teman som framträdde var 

sökande efter mening, att behålla 

sitt hopp samt ifrågasättande av 

grundtro. Merparten rapporterade 

att deras andliga behov missades 

av sjukvården. Forskarna 

rekommenderar att sjukvården 

erbjuder andlig vägledning av till 

exempel en sjukhuspräst. 

 

 

 

 

K 

I 

 

 

 

 

Osman, HM., Egal, 

JA., Kiruja, J., 

Osman, F., Byrskog, 

U., & Erlandsson, K.  

2017 

Somalia 

Women's experiences 

of stillbirth in 

Somaliland: A 

phenomenological 

description.  

 

Studiens syfte var att 

undersöka hur 

muslimska somaliska 

kvinnor, som mist sitt 

barn intrauterint, 

hanterar sorg och 

känslorna som kan 

uppkomma efteråt. 

 

Kvalitativ intervjustudie 

med tio somaliska kvinnor 

som mist sitt barn 

intrauterint en till sex 

månader tidigare. Analys 

genomfördes med 

Fenomenologisk deskription.  

10 

(0) 

En grundtanke som de somaliska 

kvinnorna hade tillsammans var 

att de balanserade känslor av 

ångest, rädsla och oro för den 

egna hälsan och det egna livet 

genom att acceptera Allahs vilja 

och lita på honom. Denna studies 

resultat bidrar med kunskap om 

hur bemötandet av kvinnor från 

somaliska länder sker och hur de 

upplever att föda ett dött barn. 

 

 

 

 

K 
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Roberts, LR., & 

Montgomery, SB.  

2016 

USA 

Mindfulness-Based 

Intervention for 

Perinatal Grief in 

Rural India: Improved 

Mental Health at 12 

Months Follow-Up. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

effektiviteten av en 

enkel och 

kulturanpassad 

mindfulness-baserad 

intervention för att 

behandla svår sorg 

efter en IUFD. 

 

Observationsstudie med 

mixad metod som syftade till 

att undersöka interventioner 

med mindfulness sex veckor 

till 12 månader efter en 

dödfödsel. Två grupper fick 

antingen fem veckor 

kontinuerligt 

stöd/mindfulness 

intervention med en träff 

varje vecka eller två träffar 

under en fem veckors 

period.  

27 

(0) 

Dödfödsel är ett betydande 

globalt hälsoproblem och i städer 

med låg resursetablering är det 

viktigt att utnyttja billiga och 

effektiva insatser. På längre sikt 

visade resultatet signifikant 

minskning av sorg och 

psykologiska symtom, på kort 

sikt syntes en reducering av 

detsamma. Studien visar att 

psykisk ohälsa kan minska eller 

förebyggas med hjälp av 

mindfulness efter en intrauterin 

fosterdöd. 

 

CCT 
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Rådestad,I., Surkan, 

PJ., Steineck, G., 

Cnattingius, S., 

Onelöv, E., & 

Dickman, PW.  

2009 

Sverige 

Long-term outcomes 

for mothers who have 

or have not held their 

stillborn baby. 

 

Syftet med studien 

var att se påverkan på 

lång sikt av att ha 

hållit, eller inte, sitt 

dödfödda barn, där 

ångest, depression 

och välbefinnande 

sågs. 

 

Frågeformulär som 

skickades ut via post. 

Inklusion av kvinnor som 

fött ett dödfött barn under 

1991.  

380 

(309) 

Personalens uppmuntran till 

huruvida kvinnan skulle hålla sitt 

barn påverkade beslutet, även 

kvinnans nivå av utbildning. Det 

fanns en ökad risk för 

långtidsbesvär med huvudvärk 

och sömnproblem hos de kvinnor 

som inte hållit i barnet om det 

fötts dött senare än 37 

graviditetsveckor. 

Långtidsbesvär hos kvinnor som 

inte hållit sitt barn om det fötts 

tidigare i graviditeten var mer 

osäkert i resultatet. 

 

 

P 
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Simpson, C., Lee, P., 

& Lionel, J.  

2015  

Indien 

The Effect of 

Bereavement 

Counseling On 

Women with 

Psychological 

Problems Associated 

With Late Pregnancy 

Loss. 

 

Att beskriva vilka 

psykologiska problem 

som kvinnor upplever 

i samband med en 

intrauterin fosterdöd 

och om 

sorgerådgivning kan 

hjälpa dem att 

överkomma dessa 

problem. 

 

Experimentell design med 

en randomiserad och en 

kontrollerad grupp 

användes. 45 deltagare i 

varje grupp. Användning av 

olika skattningsskalor för 

sorg och depression 

användes. 

90 

(0) 

Studien visar att kvinnor med IUFD 

drabbas av olika psykiska åkommor 

som sorg, depression, ångest. 

Svårighetsgraden på besvären 

varierar med tid och är även 

beroende av anledningen till 

dödsfallet. Huruvida de hade valt att 

se barnet eller inte hade påverkan på 

kvinnans välmående. Depression av 

olika grad var vanligt efter en IUFD 

och av dessa kvinnor utvecklade en 

fjärdedel självmordstankar. Studien 

visar på en minskning av psykiska 

besvär efter förlusten för de som går 

i sorgeterapi. 
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Sutan, R., Amin, 

RM., Ariffin, KB., 

Teng, TZ., Kamal, 

MF., & Rusli, RZ.  

2010 

Malaysia 

Psychosocial impact 

of mothers with 

perinatal loss and its 

contributing factors: 

an insight. 

 

Studiens syfte var att 

utvärdera psykosocial 

påverkan hos mödrar 

som upplevt perinatal 

förlust samt dess 

bidragande faktorer. 

 

Retrospektiv kross-sectional 

studie gjordes mellan åren 

2008 och 2009. Data 

samlades in via 

frågeformulär och intervjuer 

med strukturerade frågor. 

Inklusion av kvinnor som 

mist sitt barn intrauterint. 

82 

(20) 

Resultatet visade att det fanns ett 

signifikant samband mellan 

psykosociala konsekvenser efter 

en perinatal förlust och stöd från 

omgivningen. Därför bör 

stödinsatser utvärderas för 

mödrar som har ett dåligt socialt 

nätverk. Familj och vänner bör 

fortsätta att ge emotionellt stöd, 

även stöd från människor som 

upplevt en liknande händelse 

beskrivs som givande. 
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Tseng, YF., Hsu, 

MT., Hsieh, YT., & 

Cheng, HR.  

2018 

Taiwan 

The Meaning of 

Rituals after a 

Stillbirth: A 

Qualitative Study of 

Mothers with a 

Stillborn Baby. 

 

Syftet var att utforska 

betydelsen av ritualer 

som kvinnor och 

deras familjer utför 

efter en intrauterin 

fosterdöd. 

 

 

Kvalitativ deskriptiv studie 

med djupa intervjufrågor. 

Inklusion av 16 kvinnor som 

skrevs ut från två olika 

universitetssjukhus i Taiwan 

efter att de fött ett dött barn. 

16 

(0) 

En studie om vikten av ritualer 

för att kunna sörja sitt barn i ett 

land där kulturen vanligtvis 

medför att ingen talar om 

dödfödsel utan måste låtsas utåt 

som om det aldrig hänt. Studien 

visar att genom att genomföra 

ritualer så hjälper det kvinnan att 

släppa taget och minska känslan 

av skuld, samt hjälper hennes tro 

på att en eventuellt kommande 

graviditet kan gå bra. 
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Yamazaki, A. 

2010 

Japan 

 

 

Living with 

stillborn babies as 

family members: 

Japanese women 

who experienced 

intrauterine fetal 

death after 28 

weeks gestation. 

 

 

Syftet var att 

undersöka meningen 

med fosterdöd 

i japanska kvinnors 

liv som hade förlorat 

ett barn efter vecka 

28.  

 

Kvalitativ intervjustudie 

genomfördes på 17 japanska 

kvinnor som förlorat ett barn 

i IUFD från graviditetsvecka 

28 och framåt.  

 

17 

(0) 

 

 

Resultatet visade att genom att 

leva med minnena av barnet så 

kunde mödrarna må bättre 

psykiskt. Att skapa en 

minnesplats i hemmet och skapa 

dagliga rutiner att prata med 

barnet var ett sätt för mödrarna 

att minnas och gå vidare.   
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